
CONDICIONS DEL VIATGE

Març, dia 22. - Sortida de Barcelona (10 matí). Via Cerbère,
Marsella, Ventinriglia.

» » 23. Arribada a Milan (18'10
» » 24. - Sortida de Milan (9'35).
» » 25. — Arribada a Viena (7'26).
» dies 25 a 31. — Estatge Viena.

Abril, dia l.er - Sortida de Viena (7'3ò).
» » 2. — Arribada a Gènova (9'15). Aturada de 24 hores.
» » 3. — Sortida de Gènova (10'05).
» » 4. — Arribada a Barcelona (12'55).

AQUEST VIATGE ESTÀ COMBINAT AMB ELS FERROCARRILS MÉS RÀPIDS

PREUS
1.a classe Ptes. 870' —
2.1 » » 700'—

NOTES. — En els anteriors prens va comprès el viatge complert d'anada i
tornada, la manutenció i Hotels durant el mateix, l'estatge en els Hotels
de Viena, de là categoria corresponent, els ómnibus i totes les gratificacions.

L'anterior itinerari pot escursar-se a voluntat, amb la corres¬
ponent reducció de pressupost.

Per a tots els detalls, adreçar-se a la casa
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Rambla de Santa Mónica, 29 ™èfóns: A'
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HERRERO-VIATGES
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EXCURSIÓ A VIENA
amb motiu dels

FESTIVALS
del

CENTENARI BEETHOVEN
que es celebraran els dies 26 al 31 de Març d'enguany

CONCERTS SIMFÒNICS
VOCALS I DE CAMERA
cooperant-hi els més eminents mestres
i concertistes, entre ells, i com a iinic

estranger,'e'l nostre eximi

PAU CASALS
qui lii actuarà com instrumentista i com

director d'orquestra



T a Secció de Viatges de la Casa HERRERO
desitjosa d'oferir la seva acurada organització de

Turisme, adhcrint-se a la commemoració d'aquesta data
del Centenari, i aprofitant l'avinentesa de ser-hi cridat
el Mestre PA U CASALS que tant honora la terra
nostrada, lia combinat uns mòdics preus, sense esperit
de lucre, havent-los sotmès a la Junta del Patronat de
/'ORQUESTRA PAU CASALS i merescut la seva apro¬
vació i encoratjament. .Això donarà ocasió als molts ad¬
miradors d'En Pau Casals, ensems de gaudir les belleses
de Viena i sos Festivals, d'assistir al triomf de l'esmentat
mestre, col·laborant entre els mes grans músics i instru¬
mentistes allí- acoblats per a honorar al pare de l'Art

musical, l'immens Beethoven.

La Casa HERRERO VIATGES, amb arborat en¬

tusiasme s'hi vol sumar, donant avantatges a tothom, ço
que li és permès per estar en contacte amb el Ministeri
de Belles-Arts de l'Estat Austríac, qui ha organitzat els

esmentats Festivals.

Altrament això li fa possible d'oferir uns preus reduïts
del viatge, estada i retorn (des del 22 Març al 4 Abril
inclusiu) així com ! encarregar-se amb temps oportú de
procurar les localitats pels Festivals, el programa dels

quals donem a continuació.

Dia 26. Cantata a la mort de l'Emperador
Josep II i Fantasia per a piano, or¬

questra i coro, op. 80, baix la direcció
de Franz Schalk.

Dia 27. Egmont i Missa solemne, sota la di¬
recció de Franz Schalk.

Dia 28. Primer recital de Música de Camera,
pel violinista Hubermann, el violon¬
cel·lista Pau Casals i el quartet Rosé.

Dia 29. Segon recital, pels mateixos artistes.

Dia 30. Concert simfònic, en el programa del
qual figuren la Simfonia Heroica, di¬
rigida per Weingartner i la Vuitena
Simfonia, dirigida per Pau Casals.

Dia 31. Representació de l'òpera Fidèlio.


