
La Sevilla de Bizet. 
“Carmen” ballet de Victor Ullate. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
 

•Bitllet de tren AVE, classe turista: 
BARCELONA – SEVILLA – 
BARCELONA. 

•Trasllat privat estació de tren – 
hotel – estació de tren. 

•Estada de dues nits a l’HOTEL 
FERNANDO III (4*) de Sevilla o 
similar amb esmorzar i 2 dinars 
amb begudes incloses. 

•Visita privada a peu “Ruta del mite 
Carmen”. 

•Visita privada de la Catedral, la 
Giralda i els Reales Alcazares. 

•Entrada al ballet “Carmen” al 
Teatre de la Maestranza, localitat 
situada al Patio (sense trasllats). 

•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 25 
persones. 

•Documentació de viatge. 

•Assegurança cancel�lació i 
assistència en viatge. 
 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 

•Propines a xofer i guies. 

•Serveis no especificats amb 

anterioritat. 
 

Sortida del 13 al 15 de juny 2018. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

13 juny BARCELONA – SEVILLA 
Presentació a l’estació de tren de Sants. 
Sortida amb l’AVE directe fins a Sevilla. 
Arribada a l’estació de Santa Justa. 
Assistència i trasllat a l’HOTEL 
FERNANDO III (4*) o similar. 
Acomodació a les habitacions. Dinar a 
l’hotel. A les 17.00 hores, trobada amb 
el guia privat per realitzar la coneguda 
“Ruta del Mite de Carmen” (durada 
aproximada tres hores), dedicada a un 
dels personatges més passionals de 
l’òpera. Carmen fou creat per Mérimée i 
va obtenir la fama definitiva a mans de 
Bizet. Entraran en la pell d’aquesta 
gitana símbol de la llibertat i podran 
imaginar-se els seus passos amorosos. 
Passejaran pel Carreró de l’Aigua (on 
ballava), contemplaran la Universitat de 
Sevilla (on es situava la fàbrica de 
tabacs on va treballar Carmen) i la Reial 
Maestranza (on va trobar la mort) i 
finalment l’emplaçament de l’estàtua de 
Carmen. Allotjament. 
 
14 juny SEVILLA 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visita 
privada de la ciutat incloent els 
monuments declarats Patrimoni de la 
Humanitat com son la Catedral, la 
Giralda i els Reales Alcazares. Tornada a 
l’hotel. Dinar a l’hotel. Tarda lliure.  
 

“Viatge amb professor” Sr. Francesc Lozano Winterhalder  
(Llicenciat en Ciències, Màster en Humanitats i professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE).  

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 730 € 
Supl. individual 140 € 

 
Sup. Classe Preferent AVE 160€ 

NOTA: Pressupost calculat amb data 9 
de novembre de 2017 per un mínim de 
25 persones. Qualsevol alteració en la 
data de sortida, nombre de participants 
o serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final.   

RESERVA EN FERM: 
Fotocopia del DNI i dipòsit de 200 € per 
persona. 

A les 20.00 hores, presentació al Tea-
tre de la Maestranza per assistir a 
la representació del ballet Carmen 
(no inclouen trasllats). Allotjament. 
 
15 juny  SEVILLA – BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. Matí lliure. A l’h-
ora prèviament concertada, trasllat a 
l’estació de tren de Santa Justa. Sortida 
amb el tren AVE directe fins a Barcelo-
na. Arribada. 


