
 
 
 
 

musical. En Joan Vives.  
 

MONESTIR DE POBLET   
En allotjarem al propi monestir. Efectuarem la visita completa amb servei de guia i podrem gaudir 

de dues conferència del professor Vives.

 

CONCERT COMENTAT DE HENDEL

EL VENDRELL – MUSEU DE PAU CASALS
Potser alguns ja coneixem el museu de 

però el que segurament no hem fet cap de 

acompanyats pel professor Joan Vives. Podrem aprendre de les 

seves explicacions tant del propi museu com de la figura del 

mestre Casals. 

 
  
 

 

 

 

 

PREU PER PERSONA EN HAB. DOBLE 

Professor i autocar privats pe
allotjament i esmorzar * Pensió completa

per part del professor Joan Vives * 
Capella de Sta. Caterina * Assegurança

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada. 

 
Us proposem un cap de 
setmana musical. Dos dies 

per gaudir de la música

patrimoni, l’art i la 

gastronomia. 
 

Ho volem fer acompanyats per un 

autèntic expert, mú

En allotjarem al propi monestir. Efectuarem la visita completa amb servei de guia i podrem gaudir 

del professor Vives. 

COMENTAT DE HENDEL A LA CAPELLA DE STA. CATERINA 
Tindrem l’oportunitat d’assistir a un 

interpretat pel propi Joan Vives 

“TRIO BARROC DEL CAFÉ”
“SONATES PER A FLAUTA DE BEC I BAIX 
CONTINU” de G.F.Hendel.

 
 
 

MUSEU DE PAU CASALS - Dissabte 
Potser alguns ja coneixem el museu de Pau Casals de EL Vendrell 

no hem fet cap de nosaltres és visitar-lo 

pel professor Joan Vives. Podrem aprendre de les 

tant del propi museu com de la figura del 

PREU PER PERSONA EN HAB. DOBLE –  470.-
EL PREU INCLOU 

i autocar privats per al nostre grup  * Hostatgeria del Monestir de Poblet en r
* Pensió completa durant tot el viatge *Conferències i acompanyament 

per part del professor Joan Vives * Totes les visites i les entrades necessàries * 
Assegurança de viatge * Acompanyament i assessorament permanent 

de Cetres* 
 

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada. En cada cas farem referència explícita de quina agència es tract

El programa pot estar subjecte a canvis sempre per raons alienes a Cetres. 
 

Us proposem un cap de 
. Dos dies 

sica, el 

Ho volem fer acompanyats per un 

úsic  i divulgador 

En allotjarem al propi monestir. Efectuarem la visita completa amb servei de guia i podrem gaudir 

CATERINA   
Tindrem l’oportunitat d’assistir a un concert 

interpretat pel propi Joan Vives .  

TRIO BARROC DEL CAFÉ”. Ens oferiran 

“SONATES PER A FLAUTA DE BEC I BAIX 
de G.F.Hendel. 

-€ 

Hostatgeria del Monestir de Poblet en règim 
*Conferències i acompanyament 

Totes les visites i les entrades necessàries * Concert a la 
* Acompanyament i assessorament permanent 

ita de quina agència es tracta. 


