MILÀ - BERGAM - SIRMIONE - MANTUA - CREMONA - VICENZA - VENÈCIA
Ens acompanyarà Joan Vives per recórrer les terres que han participat i
vist florir la producció musical italiana més rellevant. Arribats a Milà ens
dirigirem cap a Bèrgam, ciutat de nucli fortificat pels venecians durant la
seva època de dominació, on va néixer el compositor d’òperes Donizetti,
per visitar-ne el seu museu. A la medieval Sirmione, al sud del Lago di Garda,
descobrirem perquè va ser la residència estival de la gran soprano Maria
Callas i arribarem a Mantua
, l’escenari de Rigoletto, de nucli històric
Patrimoni de la Humanitat. A Cremona ens espera una interessantíssima
jornada per aprendre sobre la factura dels instruments, ja que és la
ciutat de referència per a tot lutier: els Amalfi, Stradivarius, Ruggeris, es
van treballar en aquest centre convertit avui dia en el major espai de
col·leccions d’instruments d’arc. En dues generacions d’Stradivarius es van
fabricar gairebé dos mil violins. Visitarem el Museu Civico, l’Stradivariano,
i la pròpia ciutat. A Mantua ciutat ens delectarem amb les nombroses
obres d’art i tresors arquitectònics com els seus palaus renaixentistes,
catedral i Palazzo Te. En el Palau Ducal podrem veure els famosos frescos
d’Andrea Mantegna. Va ser el seu plantejament urbanístic un factor
clau per a ser declarada Patrimoni UNESCO. Arribarem a la “ciutat de
Palladio”, Vicenza
. Visitarem el Teatre Olimpico, dissenyat el 1580, i
el primer teatre tancat del món amb coberta i teulada. Seguirem fins a
Venècia per conèixer la ciutat dels canals, indret principal de la vida de
Monteverdi i Vivaldi. Visitarem la Basílica de Sant Marc, Chiesa della Pietà
i la Basílica dei Frari, on es troba la tomba de Monteverdi. Assistirem a un
concert en una de les esglésies del nostre recorregut. Abans de deixar la
ciutat, ens dirigirem a les dues illes més importants per a la nostra ruta:
Burano (on va néixer Baldassare Galuppi) i Isola dei morti (on estan les
despulles del gran Igor Stravinski). Abans de marxar tindrem temps lliure
per dinar i gaudir d’aquesta meravellosa ciutat.

RUTA MONTEVERDI
I VIVALDI

Durada: 5 DIES
Del 17 al 21 de setembre 2016

Preu: 1.990 euros
El preu inclou:

Vols en línia regular de Vueling.
Allotjament i esmorzar en hotel de 4*.
4 dinars als hotels o en restaurants
seleccionats.
Transport en confortables autocars.
Transport en Vaporetto i llanxa a Venècia.

Assessors
culturals

Informació d’interès:
Guia de Baraka i Te de Tertúlia.
Guia local si obligatori.
Propines a guies locals i conductors.
Totes les visites, activitats i/o espectacles
especificats
Assegurança de viatge i anul·lació.
Taxes d’aeroport i de combustible.
Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:

Min 20/30 Max

Extres en els hotels.
Begudes en els àpats.
Sopars i dinar 5è dia.
Tot allò no especificat en el programa.

0 hora

NO

NOTA: Per les característiques
especials dels hotels utilitzats
en aquest viatge hi ha poques
habitacions individuals.
Si hi teniu interès, contacteunos per saber-ne els preus.
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