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Tour de Música a Madrid
5 DIES – 4 NITS

Capital i epicentre cultural, polític i financer
d’Espanya, Madrid és la destinació
preferida de molts grups de música cada
any. Compta amb teatres i auditoris,
jardins i centres comercials i tot l’atractiu
d’una ciutat amb una de les pinacoteques
més impressionants del món: el museu del
Prado. Causen impressió també la variada
gastronomia i una bulliciosa vida nocturna
en què les noves generacions prenen el
relleu i s’apoderen de la festa.

Arribada a l’aeroport internacional Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, on el vostre tour manager es
reunirà amb el grup i us donarà la benvinguda.
Transfer i check in a l’hotel Puerta de Toledo***.
Allí us allotjareu les properes quatre nits.
Un cop acabat el dinar, el grup visitarà el Palau
Reial de la mà dels nostres guies, residència
oficial dels Reis d’Espanya i un dels més grans
del món.
Tornada a l’hotel i sopar.

Després d’esmorzar hem organitzat una visita
guiada al museu del Prado, que reuneix la més
gran col·lecció de pintura espanyola del món i
guarda nombroses joies d’autors italians,
flamencs i holandesos.
Per la tarda, el grup farà una ssaig per preparar
el seu primer concert al vespre, a la céntrica
església de Sant Ginés.
Tornada a l’hotel i sopar en un restaurant.

Esmorzar a l’hotel. Avui visitarem la històrica
ciutat de Toledo, on s’entrecreuen les cultures
cristiana, musulmana i jueva per carrers i edificis.
El guia ens durà pel barri antic i ens mostrarà la
més gran catedral de la cristiandat.
Serà a l’església dels Jesuïtes on oferireu el
segon dels concerts programats en aquesta gira.
Tornada a Madrid i sopar a l’hotel.
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Contacte: info@goestravel.com

Tour de Música a Madrid
5 DIES – 4 NITS

El dia d’avui el passarem a l’espèndida ciutat de
Segòvia. Es troba al nord de Madrid i és
coneguda arreu del món pel seu magnífic
aqüeducte romà. Avui, després de més de dos
mil·lennis, llueix la seva forma original i travessa
el centre de la ciutat per a sorpresa dels visitants.
A més, tindrem l’ocasió d’oferir un concert a la
catedral el nostre guia ens mostrarà els racons
més bonics de la ciutat.
Tornada a Madrid després del concert i sopar
amb espectacle flamenc.

Si l’horari ho permet, després d’esmorzar i fer el
check out, podreu passejar pel parc del Retiro o
bé visitar l’estadi Santiago Bernabéu, seu del
Reial Madrid FC i aprofitar per a compres de
darrera hora. Després anirem a l’aeroport i aquí
acabarà l’itinerari i els serveis del vostre tour
manager.


