
ÒPERA “AKENATON” A NIÇA  
La Costa Blava francesa, entre glamour i romanticisme 

Del 13 al 17 de novembre de 2021 

VIATGE MUSICAL, CULTURAL I PAISATGÍSTIC 

Amb assistència a l’Òpera “Akenaton” de Philip Glass 
a l’Òpera de Niça en categoria Platea 



 

  

ÒPERA DE NIÇA 

  

L’Òpera de Niça és un de les construccions més emblemàtiques a nivell arquitectònic de la ciutat de Niça. És un lloc 
històric on actualment hi tenen cabuda diferents esdeveniments com concerts de música clàssica, ballets i òperes, un lloc 
que començà el seu recorregut al segle XVIII. La primera construcció es denominà “petit théâtre de bois” el 1776 i, 
després del seu tancament, va tornar a obrir sota el nom de “Teatre Reial”. Posteriorment, el 1828, fou reconstruït i 
s’inaugurà amb l’obra de Giovanni Pacini “Il Baroni di Bolsheim”. A partir d’aquell moment, hi tingueren lloc diferents 
esdeveniments importants, com una orquestra dirigida per Johann Strauss en una vetllada realitzada per Napoleó III. 
Anys més tard, el 1881, sota el nou nom de “Teatre Municipal”, l’edifici va patir un greu incendi que comportà la 
reconstrucció de gran part de l’edifici. El nou teatre s’inaugurà amb la famosa Aida de Verdi. A partir d’aquell moment, 
començà a adquirir reconeixement internacional i el 1902 ja se’l coneixia com a “Òpera de Niça”. 

  

Akenaton 

Òpera en tres actes (amb pròleg i epíleg) amb música de Philip Glass, basada en la vida i conviccions religioses del faraó 
Akenaton i la seva esposa Nefertiti. Akenaton fou un dels faraons més influents de l’antic Egipte que aconseguí imposar un 
dels primers monoteïsmes de la història, convertint a Ra, el déu sol, en l’única divinitat del regne. El llibret és del propi 
Glass en col·laboració amb Shalomon Goldman, Robert Israel i Richard Riddell. Fou estrenada per l’Òpera de Stuttgart el 
24 de març de 1984 i repetida en altres representacions els anys 2016, 2018 i 2019. 

  

Philip Glass (Baltimore, Maryland, 31 de gener de 1937) 

És un compositor de música clàssica minimalista d’Estats Units. Va estudiar a la Juilliard School de Nova York i el seu 
reconeixement internacional augmentà des de l’aparició de la seva òpera “Einstein on the Beach” (1975). Prolífic 
compositor, ha treballat en diversos àmbits com l’òpera, la música orquestral, la música de cambra o el cinema. 

  

  

Dimarts 16.11.21 

Òpera de Niça 

20:00h 

  
Direcció Musical: Léo Warynski 
Posada en Escena i Coreografia: Lucinda Childs 
Escenografia i Vestuari: Bruno De Lavenère 
Il·luminació: David Debrinay 
Vídeo: Étienne Guiol 
Narrador del Vídeo: David Michalek 

  

Akenaton 

Philip Glass 
  
Llibret: Philip Glass 
Orquestra: Orquestra Filarmònica de Niça 
Cor: Cor de l’Òpera de Niça 
  
Akenaton: Fabrice Di Falco 
Nefertiti: Julie Robard-Gendre 
Reine Tye: Joan Martín-Royo 
Amon: Frédéric Diquero 
Aye: Vincent Le Texier 
Amenhotep (rol parlat): Lucinda Childs 
Sis filles d’Akenaton: Karine Ohanyan, Rachel Duckett, 

Mathilde Lemaire, Vassiliki Kottouki, Annabella Ellis, 

Aviva Manenti 
  



ITINERARI (5 dies / 4 nits):  

L’anomenada Costa Blava comprèn el litoral que va des de Marsella fins a la frontera francesa amb Itàlia. Està plegada de 
pobles i ciutats que combinen el glamour dels iats, els cotxes de luxe i les botigues d’alta costura amb paratges amagats on 

la natura encara n’és la protagonista, tot presenciat per les fines aigües del Mediterrani. 

13/11  BARCELONA - NIÇA, VISITA DE LA CIUTAT I EL MUSEU MATISSE   

 Presentació a l’Aeroport de Barcelona a l’hora indicada. 
Facturació dels equipatges, embarcament a l’avió i sortida amb 
el vol direcció a Niça. Arribada a l’Aeroport de Niça  i trasllat a la 
ciutat de Niça per visitar aquesta capital de la Costa Blava 
Francesa i gran centre turístic del Mediterrani. Passejarem per 
tot el seu esplendorós conjunt monumental, constituït pel famós 
Passeig dels Anglesos, la Badia dels Àngels, les elegants i 
animades places i la Vila Vella, bressol medieval de la ciutat, 
coronat pel castell sospès sobre l’atractiu port i amb la bonica 
Catedral bizantina de Sant Nicolau. Al migdia, dinar en un 
restaurant local.  
A la tarda, visitarem el Museu Matisse, ubicat sobre el turó de 
Cimiez i que alberga obres emblemàtiques de valor incalculable 
del famós artista Henri Matisse, qui va viure va viure gran part de 
la seva vida a Niça, captivat per la vida, la llum i els colors 
mediterranis carcaterístics d’aquesta preciosa ciutat. Les seves 
peces més famoses i destacades conviuen en aquest museu, 
entre pintures, dibuixos, escultures i fotografies, totes elles amb 
l’inconfusible segell de l’artista. Acabada la visita, trasllat a 
l’hotel, sopar i allotjament. 

14/11  NIÇA, CANNES I SAINT PAUL DE VENCE   

Esmorzar a l’hotel. Sortirem per visitar la propera i glamourosa 
ciutat de Cannes, cèlebre per ser punt neuràlgic del turisme 
contemporani a França i un dels nuclis més cosmopolites del 
mediterrani mercè al famós festival de cinema i al rally. 
Coneixerem el seu fabulós passeig marítim, el seu barri vell amb 
la famosa Rue Saint Antoine on hi ha les boutiques i restaurants 
més reputats, la Place de Castre, el Mercat Forville, el Mercat de 
les Flors, la Rue Meynadler, l’església de Notre Dame de 
l’Esperance i la moderna avinguda de les Antibes. Acabada 
aquesta interessant visita, dinar en un restaurant de la zona.  
Tot seguit ens endinsarem a l’interior de la Provença, on en un 
paratge inversemblant s’aixeca la vila medieval de Saint Paul de 
Vence, ubicada sobre un turonet, font d’inspiració de poetes i 
artistes. Durem a terme una visita per aquesta localitat 
emmurallada, que es defineix con un dels enclaus més singulars 
de la regió, on el visitant queda corprès a cada racó, contemplant 
els petits i sinuosos carrerons, des de la Porta Reial fins a la Porta 
Sud, on descobrirem magnífiques façanes del segle XVI, places 
encisadores i tallers artesanals que es perden en el temps. En 
acabat, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament. 

 

15/11  NIÇA, MENTON I MÒNACO  

 Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí cap a Menton, petita localitat 
costanera situada a l’altra banda de la frontera, en terres 
franceses. Tot seguit, visitarem aquest bonica vila situada al llarg 
de la Badia del Garavan en forma de cor, molt lligada 
històricament al Principat de Mònaco, que posseeix un 
interessant patrimoni en el seu barri vell, esquitxat de carrers 
medievals, places i palaus, així com l’elegant Basílica de Sant 
Miquel Arcàngel i l’església ortodoxa russa, construïda sota la 
voluntat d’Anastàsia, la filla del Zar Nicolau I.  



A continuació, ens desplacarem al Principat de Mònaco, estat 
sobirà des d’època medieval i que es configura com una de les 
comunitats més turístiques de tot el Mediterrani. Aquí tindrà lloc 
el dinar en un restaurant local.  
A la tarda visitarem aquesta ciutat-estat, veritable joia 
monumental orientada al turisme de luxe, on hi trobem el Palau 
Reial, residència de la família Grimaldi, la Catedral i els elegants 
jardins amb unes esplèndides panoràmiques sobre la Costa i, 
com no, el famós Casino de Montecarlo. Acabades aquestes 
visites, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  

 

16/11  NIÇA, EZE, VILLEFRANCHE SUR MER I ST. JEAN CAP FERRAT   

 Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per visitar Eze, un dels pobles 
més pintorescos i impressionants de la Costa Blava per la seva 
situació geogràfica, ubicat al capdamunt d’un penyassegat, fet 
que el converteix en un autèntic mirador amb unes vistes 
espectaculars del Mar Mediterrani i de la Costa Blava, amb el Cap 
Ferrat a l’oest i Itàlia a l’est. Ens endinsarem a la ciutat antiga, tot 
passant per la doble porta fortificada del segle XIV, amb els seus 
típics carrerons i cases medievals.  Tot seguit, sortida cap a la 
península de Saint Jean Cap Ferrat, que adquirí gran notorietat 
arreu del món per oferir als seus hostes l’encant d’un lloc 
excepcional i un oasi verd al cor de la Ribera francesa, amb 
magnífics jardins i sumptuoses cases, testimoni d’un passat ple 
d’història i cultura. Acabada la visita, sortida cap a la propera 
localitat de Villefranche sur Mer, on tindrà lloc el dinar en un 
restaurant local.  
A la tarda, visitarem aquesta ciutat, una de les més prestigioses 
de la Costa Blava, juntament a Mònaco i Niça, amb un dels ports 
més importants de la regió i punt d’escala de nombrosos creuers. 
Tot i això, la ciutat ha conservat el seu petit port pesquer que, 
juntament a la Ciutadella del segle XVI, fan d’ella un lloc ple 
d’encant, amb un magnífic clima i una vegetació exhuberant. 
Acabada la visita, tornada a Niça i trasllat a l’hotel, on 
disposarem de temps lliure per descansar i arreglar-nos. A una 
hora indicada, trasllat a l’Òpera de Niça per assistir a l’Òpera 
“Akenaton” de Philip Glass. Acabat l’espectacle, tornada a 
l’hotel. Sopar fred i allotjament.  

17/11  NIÇA I LA CATEDRAL DE SANT NICOLAU - BARCELONA   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí continuarem descobrint la ciutat 
de Niça tot visitant la curiosa Catedral ortodoxa de Sant 
Nicolau, que constitueix el major temple ortodox d’Europa  
situat fora de Rússia i és una de les esglésies més boniques de la 
ciutat, d’estètica clarament russa, amb una cúpula i seis creus 
cobertes d’or i la major part de l’edifici fet a mà amb marbre 
blanc. Acabada la visita, trasllat a l’Aeroport de Niça. Facturació 
dels equipatges i sortida amb el vol direcció a Barcelona. 
Arribada a l’Aeroport de Barcelona.  
 
Final del viatge i dels nostres serveis amb el desig de que hagin 
gaudit d’aquesta fabulosa ruta per la Costa Blava.  

 

 

* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES. 

  



ÒPERA “AKENATON” A NIÇA 
La Costa Blava francesa, entre glamour i romanticisme  
 
Del 13 al 17 de novembre de 2021 (5 dies / 4 nits) 
Viatge musical, cultural i paisatgístic   

1.195 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

    > Suplement habitació individual: 200€ 

    > Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 40€ 

 

EL PREU INCLOU: 

• Bitllets d’avió anada i tornada en classe turista 

• Taxes aèries 

• Trasllats en modern Autopullman  

• 4 nits en Hotel 4**** a Niça  

• Règim de Mitja Pensió a l’hotel (sopar i esmorzar) 

• 4 Dinars en restaurants locals  

• Begudes als Àpats (Aigua i Vi) 

• Òpera “Akenaton”  de Philip Glass a l’Òpera de Niça en Categoria Platea 

• Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

• Assegurança d’Assistència en Viatge 
> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19 
> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19 

• Guia acompanyant des de Barcelona  

• Grup mínim 19 Participants / Grup màxim 29 Participants  

VISITES INCLOSES:  

• Visita guiada de Cannes amb entrada a la Catedral.  

• Vista guiada de St. Paul de Vence. 

• Visita guiada de Niça amb entrada al Museu Matisse i a la Catedral ortodoxa de Sant Nicolau.  

• Visita de Menton amb entrada a la Basílica de Sant Miquel Arcàngel i a l’Església ortodoxa russa.   

• Visita guiada de Mònaco i Montecarlo amb entrada a la Catedral.  

• Visita guiada d’Eze, St. Jean Cap Farret i Villefranche sur Mer.  

EL PREU NO INCLOU: 

• Tot tipus d’Extres i Tot allò No Indicat 

• Dinar de l’últim dia (17/11) 

• Assegurança opcional de Cancel·lació (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

PUNTS FORTS DEL VIATGE:  

• Destinació propera i segura. 

• Grup reduït a un màxim de 29 viatgers per a garantir la distància entre participants.  

• Saint Paul de Vence, joia medieval de la Provença.  

• Els Alps Marítims, una de les costes més espectaculars del Mediterrani.  

• El glamour aristocràtic de Mònaco i Montecarlo.  

• Òpera “Akenaton”  de Philip Glass a l’Òpera de Niça en Categoria Platea. 

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING): 

13/11/21 Barcelona - Niça 07:20 - 08:40 
17/11/21 Niça - Barcelona 15:00 - 16:20 

* ATENCIÓ: El programa de viatge és subjecte a modificació per possibles canvis en els horaris dels vols.   



Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

CONDICIONS DE RESERVA 
 * Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *  

IMPORTANT!!! A FRANÇA NOMÉS ES PERMET L’ENTRADA DE PERSONES VACUNADES I LLIURES DE  

COVID-19! PER TANT, SERÀ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL CERTIFICAT DE VACUNACIÓ! 

RESERVES:  

• Les reserves s’efectuaran directament a l’agència:  Tel. 93 496 14 67 - Email: info@kulturalia.es.  
• Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.  

• Viatge amb un aforament màxim de 29 places. Grup mínim de 19 participants.  

• El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.  

• L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal. (*) 

 

PAGAMENTS: 

• Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 495€ (+40€ assegurança) abans del 30 de setembre 

de 2021 fins a exhaurir les places! 

 

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup 

pot quedar complert abans de la data límit indicada.  

> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.  

 

• Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 15 d’octubre de 2021. 

 

> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  La Caixa ES10 2100 3208 5822 0035 6748.  
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Òpera Niça”.  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 
 

La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança opcional de Cancel·lació 

(*) és la següent:  

• Paga i Senyal No Reemborsable.  

• 50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del 

viatge.  

 

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.  

Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.  

Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o 

bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.  

 

ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (*)! 

• Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19. 

• Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia. 






















