
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Un viatge de tres dies que ens permetrà dos coses
i Cézanne. Visitar i descobrir els tresors art
 
 
 
 
 
 
 
 
El IV Centenari de la mort del Greco 
de l'artista, la major part de la seva producció
ciutat de Toledo. 
 
  
 
 
 
 
 
Una gran exposició dedicada a una figura clau en la pintura de la segona meitat del segle XIX, 
Paul Cézanne (1839-1906), considerat el pare de l
l’artista organitzada a Espanya en els últims trenta anys. Aquesta exposició explora la relaci
entre dos gèneres que l’artista va treballar amb la mateixa passió, els bodegons i el
 
 
 

 
 
 
 
Farem una visita guiada per la col.lecció permanent per veure el transcurs de l’art espanyol des 
de El Greco a Goya, parant especial atenció
vida, l’obra i l’estètica del pintor. Després visitarem l
Greco”, que pretén reconstruir le
van estar en el seu poder.  

permetrà dos coses; conèixer millor a dos grans artistes, E
isitar i descobrir els tresors artístics i arquitectònics que té la ciutat de Toledo.  

de la mort del Greco és una fita que comportarà una gran 
de la seva producció, que vindrà de tots els racons del món

a una figura clau en la pintura de la segona meitat del segle XIX, 
1906), considerat el pare de l’art modern. És la primera monogràfica sobre 

l’artista organitzada a Espanya en els últims trenta anys. Aquesta exposició explora la relaci
neres que l’artista va treballar amb la mateixa passió, els bodegons i el

per la col.lecció permanent per veure el transcurs de l’art espanyol des 
l Greco a Goya, parant especial atenció a les obres de El Greco per fer una introducció a la 

Després visitarem l’exposició monogràfica 
es arrels teòriques i literàries del pintor a partir dels llibres que

 
 

ixer millor a dos grans artistes, El Greco 
la ciutat de Toledo.   

gran concentració d'obres 
de tots els racons del món fins a la 

a una figura clau en la pintura de la segona meitat del segle XIX, 
primera monogràfica sobre 

l’artista organitzada a Espanya en els últims trenta anys. Aquesta exposició explora la relació 
neres que l’artista va treballar amb la mateixa passió, els bodegons i els paisatges.  

per la col.lecció permanent per veure el transcurs de l’art espanyol des 
l Greco per fer una introducció a la 

exposició monogràfica “La biblioteca de El 
s arrels teòriques i literàries del pintor a partir dels llibres que 



1er dia: MADRID 
 
Trasllat de Barcelona a Madrid via aèria
Museo del Prado i Museo Thyssen. Dinar a Madrid
Trasllat en autocar a l’hotel situat a Toledo.
 
2on dia:TOLEDO 

de la Catedral de Toledo, la Capella de San José, el convent de Santo 
Domingo el Antiguo, l’església de Santo Tomé i l’ Hospital Tavera.
Aquests espais conserven els quadres originals del pintor, cosa que 
ofereix a l’exposició un caràcter excepcional i irrepeti
 
3er dia: visita al Toledo de les 3 cultures

• Sinagoga de Santa María la Blanca

 
 
 
 
 
 

QUATRE DIES I TRES NITS GAUDINT DE 

CIUTAT, PATRIMONI DE LA HUMANITAT

PREU PER PERSONA 

Vols * Taxes aèries * Professora de Cetres, 

hab. doble i esmorzar * Mitja pensió * Tote

                                                      Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada.

                                                                      El programa pot estar subjecte a canvis en funció dels horaris de les vis
final pot variar depenent de la data definitiva de la reserva en funció de les taxes a

PROGRAMA DEL VIATGE 

èria. 
. Dinar a Madrid 

Trasllat en autocar a l’hotel situat a Toledo. 

 
• Matí:  

Visita guiada a l’exposició: El griego de Toledo
Santa Cruz, amb motiu del Centenari del Greco.
la major exposició que s'ha fet mai sobre la vida i l
pintor. 
 

• Tarda: 
Visita als “Espacios Greco”, que 
són els següents: la Sagristia 

lla de San José, el convent de Santo 
de Santo Tomé i l’ Hospital Tavera. 

Aquests espais conserven els quadres originals del pintor, cosa que 
exposició un caràcter excepcional i irrepetible fora de Toledo. 

Toledo de les 3 cultures 
 
Visitarem els principals monuments de Toledo per  endinsar
nos en la història de la ciutat, única per la convivència de la 
cultura judaica,musulmana i cristiana durant l’Edat Mitjana.
 
 
 

Sinagoga de Santa María la Blanca,  

• Sinagoga de El Tránsito,  

• Monasterio de San Juan de los Reyes

• Església de San Román. 

• Sinagoga de Santa María la Blanca.

 
 
 
 

QUATRE DIES I TRES NITS GAUDINT DE  DE MAGIA D'AQUESTA 

CIUTAT, PATRIMONI DE LA HUMANITAT

  

PREU PER PERSONA – 995,- € 

EL PREU INCLOU 

 

Vols * Taxes aèries * Professora de Cetres, ANNA POU, llicenciada en historia de l’art i gestora cultural  

hab. doble i esmorzar * Mitja pensió * Totes les visites i entrades necessàries * Assegurança * Assesorament permanent de 

Cetres 
 

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada. 
 

programa pot estar subjecte a canvis en funció dels horaris de les visites. El preu                                                 
final pot variar depenent de la data definitiva de la reserva en funció de les taxes aèries. 

 

El griego de Toledo. Lloc:  Museo de 
motiu del Centenari del Greco. Es tracta de 

la major exposició que s'ha fet mai sobre la vida i l’obra del 

Visitarem els principals monuments de Toledo per  endinsar-
nos en la història de la ciutat, única per la convivència de la 
cultura judaica,musulmana i cristiana durant l’Edat Mitjana. 

 

Monasterio de San Juan de los Reyes, 

Sinagoga de Santa María la Blanca. 

DE MAGIA D'AQUESTA 

CIUTAT, PATRIMONI DE LA HUMANITAT 

cenciada en historia de l’art i gestora cultural   * Hotel de 4* en 

s les visites i entrades necessàries * Assegurança * Assesorament permanent de 

                                                


