
Arena di Verona

Lago di Garda
VERONA MUSICAL 

del 15 al 18 de juliol 2018
Viatge exclusiu en grup reduït i acompanyat des d’Andorra

Inclou entrades per l’òpera “Carmen”

Plaça Guillemó, 5

Andorra la Vella

+376 806 006

emocions@andorra.ad

Pl. Coprínceps, 4, local 3

Escaldes-Engordany

+376 829 044

emocions2@andorra.ad

Carrer de l’Aigüeta, 18

Andorra la Vella

+376 807 900

emocions3@andorra.ad

Atelier



Atelier

Atelier és la nostra joia. El nostre taller; on detall per detall, 

conceptualitzem, dissenyem i organitzem els nostres viatges més 

especials i exclusius. 

Atelier és un espai pels clients més exigents. És una selecció de 

destins, experiències, gastronomia i estàncies úniques. 

I com a tot Atelier, nosaltres també hi tenim un Mestre. En aquest 

cas un Mestre Viatger que acompanya, assisteix i cuida dels grups 

aportant-los el seu coneixement i experiència i donant un servei 

excel·lent durant tot el viatge. 

Atelier 2018

Canadà Oest i Alaska – Opera de Verona – Creuer fluvial Danubi – Índia – Mercats de Nadal



Itinerari

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. Visitarem el Llac di Garda i els 

encantadors poblets de Limone i Sirmione i gaudirem d’un espectacle únic amb l’Òpera “Carmen” representada 

al mític Arena di Verona. 

Sortida des d’Andorra en autobús privat pel grup. Arribada a l’Aeroport del Prat, Barcelona, facturació i sortida 

en vol regular a Bergamo, Aeroport d’Orio al Serio i trasllat privat a Verona. Tarda lliure per conèixer la ciutat i al 

vespre. Sopar en un Restaurant local. Allotjament al Palazzo Victoria 5*

Esmorzar a l’Hotel i trasllat al Llac di Garda per gaudir de les magnifiques vistes de la natura els poblets típics 

italians que l’envolten. Coneixerem Limone, un bucòlic i tradicional poble de la Lombardía italiana i Sirmione, de 

la província de Brescia i conegut pel seu imponent Castell Medieval. Dinarem a Garda i a la tarda, farem una 

petita navegació en embarcació privada vorejant la península de Sirmione. 

Al vespre, tornada a Verona per sopar i allotjament al Palazzo Victoria 5*

Esmorzar i visita a peu de la ciutat de Verona amb un guia local que ens descobrirà tots els racons de la ciutat. 

Després de dinar, tindrem la tarda lliure per descansar i a les 18h30 farem un sopar pre-òpera al Restaurant 12 

Apostoli. A l’hora indicada, trasllat a l’Arena di Verona per gaudir de l’espectacle en localitats de Platea Gold. 

Al finalitzar, tornada a l’Hotel i allotjament. 

Esmorzar a l’hotel i check-out. Trasllat de Verona a Bolonya i visita de la ciutat amb un guia local (inclou entrada 

a la Basílica de San Petronio). Dinar en un restaurant local i trasllat a l’Aeroport de Bolonya. Facturació i sortida 

en vol regular a Barcelona. Arribada a l’Aeroport del Prat i trasllat privat pel grup a Andorra. 



Allotjament

Es troba al cor de la ciutat de Verona, a pocs passos de la Arena i el Corso di Porta Borsari, un dels carrers

principals, amb restaurants, botigues i cafès encantadors. El Palazzo Victoria representa la coexistència de més

de mil anys d'art, cultura i innovacions arquitectòniques. Desde les restes romanes o els frescos medievals que 

es poden trobar a l’hotel fins a la decoració contemporània i exquisita dels espais creats per Gaetano Pesce, 

mestre del disseny italià.

Del 15 al 18 de juliol – 3 nits d’allotjament i esmorzar en habitació doble Deluxe



Pressupost

Preu per persona en habitació doble 1.772€

Assegurança d’assistència i anul·lació 17,43€

Taxes aèries 27€

Suplement per habitació individual *consultar

Trasllat Andorra – Barcelona - Andorra

Vols en línia regular Barcelona – Bergamo/ Bolònia – Barcelona

Hotel en règims i categories indicades a la proposta

Dinars i Sopars indicats a la proposta

Visites en privat i entrades indicades a la proposta

Trasllats en privat

Entrades a l’Òpera “Poltrone” – Consultar preus en altres categories. 

Assegurança d’anul·lació i assistència en viatge

Taxes aèries

Propines i extres personals

Tot allò no indicat a l’apartat “Serveis Inclosos”

En el moment de la reserva en ferm s’abonarà 20%

30 dies abans de la sortida s’abonarà un 40% 

15 dies abans de la sortida s’abonarà el 40% restant. 

Anul·lació amb més de 45 dies abans de la sortida: 25% de despeses. Entre 45 i 31 dies abans de la data de

sortida: 50% de despeses. Entre 30 i 15 dies abans de la data de sortida: 70% de despeses. Amb menys de 

15 dies abans de la sortida: 100% de despeses. 

No ens farem responsables de qualsevol retràs o canvi d’itinerari per situacions naturals, vagues polítiques o 

locals, cancel·lacions de vols o qualsevol altra circumstància imprevista. El preu final, degut a canvis de divisa, 

pot experimentar canvis a l’alça o a la Baixa fins a 30 dies abans de viatjar. 

Pressupost sense caràcter de reserva. Els preus poden variar en funció de la disponibilitat en el moment de la 

reserva en ferm. 



cap lloc és igual.

cada indret que visites

et transforma, et fa créixer.

no importa on vagis,

si és a prop, o lluny.

allà on siguis, sempre tindràs la 

sensació

d'abandonar alguna cosa,

i endur-te'n de noves que 

t’acompanyaran

per sempre

per això volem compartir

la nostra passió amb tu.

per això només et demanarem una 

cosa,

allà on vagis;

emociona’t

Viatges Emocions

@viatgesemocions

facebook.com/viatgesemocions


