
D E L  8  A L  1 1  D E  J U L I O L  2 0 1 9

Plaça Guillemó, 5

Andorra la Vella

+376 806 006

emocions@viatgesemocions.ad

Pl. Coprínceps, 4, local 3

Escaldes-Engordany

+376 829 044

emocions2@viatgesemocions.ad

Carrer de l’Aigüeta, 18

Andorra la Vella

+376 807 900

emocions3@viatgesemocions.ad

VenetoMusical

VERONA – PADUA - VENÈC IA

ITINERARI EXCLUSIU EN GRUP REDUÏT

INCLOU ENTRADES PER L’ÒPERA “AÏDA”

ACOMPANYAT DES D’ANDORRA

www.viatgesemocions.com



El Festival de Verona és un cèlebre festival d’òpera que se celebra cada estiu des de 1913 a l’amfiteatre 

romà de Verona. Una raó perfecta per visitar aquesta bonica ciutat del nord d’Itàlia. Aquest any, ho 

combinarem amb les dues altres grans joies del Veneto; Venècia i Pàdua. La música, la gastronomia i l’art 

bizantí seran els grans protagonistes d’aquesta escapada tan especial. 

I T I N E R A R I

8 JULIOL: ANDORRA – BARCELONA – VERONA

A primera hora del matí sortirem d’Andorra cap a Barcelona per agafar el vol directe a Venècia. Un cop a 

l’Aeroport, ens traslladarem per carretera a Verona. Després d’acomodar-nos al Grand Hotel Del Arts – 4*, 

sortirem a fer el primer passeig per aquesta encisadora ciutat. Pel sopar de benvinguda, hem escollit el 

Dante Bistrot, a la Piazza dei Signori, un clàssic restaurant italià situat a una de les placetes amb més 

encant de la ciutat. Després de sopar, tornarem a l’hotel fent un passeig. Verona és una ciutat pràcticament 

peatonal, pel que els passejos tant nocturns com diürns es gaudeixen des de la tranquil·litat. 

9 JULIOL: VERONA I ÒPERA “AIDA”

Després d’esmorzar, farem una visita guiada de Verona. Passejarem pels seus carrers tot observant la gran 

conservació de nombrosos edificis i monuments de l’època medieval i renaixentista, fet que li ha merescut 

ser considerada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. A més a més, és el lloc on succeeix la història de 

Romeu i Julieta, la comèdia de William Shakespeare que li ha atorgat fama mundial. Després de dinar a 

l’Antica Torreta, podrem continuar descobrint la ciutat pel nostre compte o descansar a l’hotel per preparar-

nos per la nit d’òpera. Al vespre, sortirem cap al Restaurant “12 Apostoli”, guardonat recentment amb una 

Estrella Michelin per gaudir d’un espectacular sopar pre-òpera. Després, trasllat a l’Arena di Verona per 

gaudir de l’obra Aida. 

Aida és una òpera en quatre actes de Giuseppe Verdi, escrita a partir d'un llibret en italià d'Antonio 
Ghislanzoni, basat en un argument escrit per l'egiptòleg francès Auguste Mariette. L’òpera no especifica de 
manera molt precisa el període històric en el qual es desenvolupa l’acció, de manera que és difícil ubicar-la 
de forma precisa dins de l’Imperi de l’Antic Egipte. Per la primera representació, Mariette va fer un esforç 
enorme per tal que tant l’escenari com els vestits semblessin autèntics. 

La protagonista de l’òpera és Aida, una princesa etíop que és capturada i portada a Egipte com a esclava. 
Radamès, un comandant militar, lluita al dividir-se entre el seu amor per ella i la seva lleialtat al Faraó. Per 
complicar encara més la trama, Radamès és objecte de l’amor de la filla del Faraó, Amneris, tot i que ell no 
correspon als seus sentiments. 



10 JULIOL: VERONA – PADUA – VENÈCIA

Al matí, després d’esmorzar agafarem l’equipatge i ens dirigirem a Pàdua per carretera. Arribada i visita del 

centre històric de la ciutat, incloent el Palazzo della Ragione. Pàdua és la seu de la prestigiosa Universitat de 

Pàdua i conserva un important passat cultural i històric. En gran part, la seva fama ve donada pels frescos 

de Giotto de la capella d’Scrovegni, que tindrem l’oportunitat de visitar. Després de dinar en un restaurant 

local, tornarem a la carretera per arribar fins a Venècia, destí final del viatge. Ens traslladarem a l’Hotel 

Bonvecchiati Palace, a 150 metres de la famosa Piazza San Marco i després d’acomodar-nos sortirem a fer 

un passeig pels cèntrics canals. Sopar a la acollidora terrassa de l’hotel. 

11 JULIOL: VENÈCIA – BARCELONA – ANDORRA

Després d’esmorzar sortirem de l’hotel per visitar la mítica ciutat italiana. Començarem per la Basílica de San 

Marco, el principal centre catòlic de la ciutat i gran obra mestra de l’arquitectura bizantina de la regió del 

Veneto. També tindrem l’oportunitat de visitar el Palazzo Ducale, situat a l'extrem oriental de la Piazza San 

Marco, és un dels símbols de la glòria i el poder de Venècia. El Palau, d’estil gòtic, va ser residència dels dux, 

seu del govern i de la cort de justícia i presó de la República de Venècia.

Després d’un dinar italià de comiat, ens traslladarem a l’aeroport en vaixell, una última experiència per 

acabar aquesta magnífica escapada. Arribada a l’aeroport i vol de tornada a Barcelona. Trasllat privat a 

Andorra en autobús. 

F I  D E L  V I A T G E



A L L O T J A M E N T

VERONA

GRAND HOTEL DES ARTS – 4*

Corso Porta Nuova, 105, 37122 Verona

DEL 8 AL 10 DE JULIOL

Estada de 2 nits

Allotjament i esmorzar

VENÈCIA

BONVECHIATTI PALACE – 4*

S. Marco, 4680, 30124 Venezia

DEL 10 AL 11 DE JULIOL

Estada d’1 nit

Allotjament i esmorzar

*Consulta preu i condicions a qualsevol de les nostres oficines
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