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COREARTE INTERNATIONAL FESTIVAL

COREARTE
ALL´ITALIANA

PUERTO DE LA CRUZ (ESPAÑA), COREARTE ALL´ ITALIANA (ITALIA), CÓRDOBA (ARGENTINA), BARCELONA (ESPAÑA),
SAN JUAN (PUERTO RICO), MONTEVIDEO (URUGUAY), MEDELLÍN (COLOMBIA), TOUR ESPAÑA (ESPAÑA), TOUR
PORTUGAL-GALICIA (PORTUGAL-ESPAÑA)
MAIS INFORMAÇÕES: INFO@COREARTE.ES

COREARTE ALL' ITALIANA
MAIO 2019

TURNÊ COREARTE NA ITALIA
Alojamento em hotel 3 e 4 estrelas (Roma, Assis, Florença e
Mestre), 10 dias e 9 noites (a partir de 13 de maio até o café da
manhã em 22 de maio).
Traslados em ônibus contratados.
Meia pensão (9 refeições) sem bebidas.
Organização de concertos.
Visitas a Roma, Assis, Florença, Pisa, San Gimignano, Veneza,
Lucca...
Ingressos para Museu do Vaticano, Coliseu e Fórum Romano.
Experiência vitivinícola na Toscana.
Bilhete Vaporetto 24 horas.
Acompanhamento da equipe Corearte durante toda a viagem.

Dia 13 de maio - Chegada a Roma (dia 1)

Vaticano

Nos encontraremos no aeroporto Leonardo da Vinci (Roma)
Uma visita a Praça Navona, Panteão e Fontana di Trevi
Traslado para o hotel para o check-in
Jantar e descanso

DIA 14 DE MAIO - ROMA MONUMENTAL (DIA 2)
Café da manhã no hotel
9.00 h Saída para a visita aos Museos Vaticanos e a Capela Sistina
Visita guiada com guia em Portugues
Tempo livre para almoço
Visita a Basílica de São Pedro e resto da tarde livre
Jantar e descanso

Praça Navona

DIA 15 DE MAIO - ROMA E CONCERTO (DIA 3)
Café da manhã no hotel
9.00 h Saída para a visita ao Coliseu e Forúm Romano
Visita guiada com guia em Portugues
Tempo livre para almoço
Tarde de Concerto
18.00 h prova de sala e de som
20.00 h Concerto
Jantar e descanso
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COREARTE ALL' ITALIANA
DIA 16 DE MAIO - ROMA / ASIS (DIA 4)
Café da manhã no hotel
9:00 h Saída para Asis
Visita a Basílica de São Francisco de Asis
Tempo livre para almoço
Tarde de Concerto
18:00 h prova de sala e de som
20:00 h Concerto
Jantar, traslado ao hotel e descanso

Asis
San Gimignano

ºAsis - Cidade rodeada de muralhas com inconfundível aspecto
medieval, visitaremos a famosa Basílica de São Francisco, com as
obras primas de Giotto e Cimabue.

DIA 17 DE MAIO - SIENA /
SAN GIMIGNANO / FLORENÇA (DIA 5)
Café da manhã no hotel
9:00 h Saída
Visita a Siena e San Gimignano
Tempo livre para almoço e passeio
Chegada ao hotel em Florença
Jantar e Descanso
º San Gimigniano - Povoado italiano situado sobre uma colina da
Toscana, rodeado por muralhas que datam do século XIII. Chamada
a cidade das 1.000 torres, patrimônio da Humanidade

Siena
Siena - Monumental e totalmente medieval, rodeada de poderosas muralhas, é conhecida por ter uma das praças
mais belas do mundo: Praça do Campo, lugar de celebração do “Palio delle Contrade”.
Siena é um destino mágico em que é um prazer se perder em suas antigas ruelas.

Corearte International Festival
Puerto de la Cruz (España), Corearte all´ Italiana (Italia), Córdoba (Argentina), Barcelona (España),
San Juan (Puerto Rico), Montevideo (Uruguay), Medellín (Colombia), Tour España (España), Tour Portugal-Galicia (Portugal-España)
Mas información: info@corearte.es

COREARTE ALL' ITALIANA
18 DE MAIO - FLORENÇA (DIA 6)
Café da manhã no hotel
9:00 h Visita a Florença e A Academia
Tempo livre para almoço e passeios
Visita a Piazzale Michelangelo
Jantar, traslado ao hotel e descanso

Florencia
Pisa

º Florença, é uma cidade de arte, onde as numerosas estátuas,
praças, edifícios religiosos e civis, palácios, mercados de
peixes e museus fazem dela algo único. Famosa no mundo
inteiro por conservar-se igual ao que era no século XVI.

19 DE MAIO - PISA / LUCCA (DIA 7)
Café da manhã no hotel
9:00 h Saída para Pisa
Visita a torre de Pisa e Batistério
Tempo livre para almoço e passeio
Visita a Lucca
Concerto, retorno ao hotel e descanso
º Pisa - antiga cidade portuária, conhecida em todo o mundo
graças a sua peculiar torre inclinada, a Torre de Pisa. Cidade
natal do conhecidíssimo físico e astrônomo Galileu Galilei,
Pisa é uma cidade orgulhosa de sua história e seus monumentos.

20 DE MAIO - FLORENÇA /
VENEZA (DIA 8)
Café da manhã no hotel
9:00 h Saída para Veneza
Check-in hotel Mestre
Traslado a Veneza
Visita noturna a cidade
Jantar, retorno ao hotel e descanso

Siena

º Veneza - é um conjunto de 120 ilhas unidas por pontes, é
uma cidade única no mundo e completamente diferente do
resto, um lugar com um espírito único que faz com que todo
o mundo se apaixone por ela.
Viajaremos no Vaporetto pelo Grande Canal até a Praça São
Marcos, tempo livre para visistar a Basílica, Palácio Ducal,
Ponte Rialto, suas ruelas e seus canais.

Corearte International Festival
Puerto de la Cruz (España), Corearte all´ Italiana (Italia), Córdoba (Argentina), Barcelona (España),
San Juan (Puerto Rico), Montevideo (Uruguay), Medellín (Colombia), Tour España (España), Tour Portugal-Galicia (Portugal-España)
Mas información: info@corearte.es

COREARTE ALL' ITALIANA
Venecia

21 DE MAIO - VENEZA (DIA 9)
Café da manhã no hotel
9:00 h Saída para Veneza
Dia livre em Veneza
Concerto final à noite
Jantar, retorno ao hotel (Mestre) e descanso

22 DE MAIO - VENEZA / ROMA (DIA 10)
Café da manhã no hotel
9:00 h Saída para Roma
Chegada ao aeroporto (para os que voam nesse dia)
ou estação termini (para os que ficam)
Consultar horário de chegada a Roma

CONDIÇÕES
Grupo mínimo de 30 pessoas
As matrículas serão pagas em 2 parcelas
Primeiro pagamento antes 30 de março/2019 - 60 %
Último pagamento no momento da chegada (saldo pendente
segundo quantidade de integrantes e modalidade escolhida)
Estes valores são por pessoa e em euros

Venecia
MATRÍCULAS
PARA GRUPO DE 30 A 40 PESSOAS

Em quarto triplo - 1550 € (mil quinhentos e cinquenta euros por pessoa)
Em quarto duplo - 1650 € (mil seiscentos e cinquenta euros por pessoa)
Em quarto individual - 1900 € (mil e novecentos euros por pessoa)

MATRÍCULAS PARA GRUPO DE 41 A 50 PESSOAS
Em quarto triplo - 1450 € (mil quatrocentos e cinquenta euros por pessoa)
Em quarto duplo - 1550 € (mil quinhentos e cinquenta euros por pessoa)
Em quarto individual - 1800 € (mil e oitocentos euros por pessoa)

MATRÍCULAS PARA GRUPO COM MAIS DE 51 PESSOAS
Em quarto triplo - 1350 € (mil trezentos e cinquenta euros por pessoa)
Em quarto duplo - 1450 € (mil quatrocentos e cinquenta euros por pessoa)
Em quarto individual - 1700 € (mil e setecentos euros por pessoa)
Corearte International Festival
Puerto de la Cruz (España), Corearte all´ Italiana (Italia), Córdoba (Argentina), Barcelona (España),
San Juan (Puerto Rico), Montevideo (Uruguay), Medellín (Colombia), Tour España (España), Tour Portugal-Galicia (Portugal-España)
Mais informações: info@corearte.es

EXTENSÃO DE 4 DIAS
Sorrento

VISITAREMOS POMPÉIA,
O VESÚVIO E SORRENTO
continuamos no dia 10

22DEMAIO-VENEZA/SORRENTO(DIA10)
Café da manhã no hotel
9:00 h Saída para Sorrento
Dia de viagem no ônibus
Chegada a Sorrento, jantar e descanso

Pompeya

º Sorrento, uma paisagem única no mundo, com impressionantes
contrastes : mar e montanhas, profundas ravinas com
plantações de cítricos

23 DE MAIO - VESÚVIO / POMPÉIA (DIA 11)
Café da manhã no hotel
09:00 h Saída para Pompéia e visita com áudio guia (em espanhol)
14:00 h Tempo livre para almoço
15:00 h Traslado até o Vesúvio (visita opcional 10 €)
17:00 h Retorno ao hotel, jantar e descanso

24 DE MAIO - SORRENTO (DIA 12)

Venecia

º Pompéia, cidade da Antiga Roma, localizada junto com Herculano,
foi enterrada pela violenta erupção do Vesúvio, em 24 de agosto do
ano 79 d. C. e seus habitantes morreram instantaneamente devido ao
fluxo piroclástico.

Café da manhã no hotel
Traslado para Sorrento
Visita e dia livre para compras e almoço
Possibilidade de concerto à tarde-noite, se o coro estiver completo
Jantar de despedida, traslado ao hotel e descanso

25 DE MAIO - SORRENTO / ROMA (DIA 13)
Café da Manhã
09:00 h saída para Roma
Chegada ao aeroporto (para os que voam nesse dia)
ou estação Termini (para os que ficam)
Consultar horários de chegada a Roma

CUSTO DA EXTENÇÃO (MÍNIMO 30 PESSOAS)
Em quarto triplo - 420 € (quatrocentos e vinte euros por pessoa)
Em quarto duplo - 470 € (quatrocentos e setenta euros por pessoa)
Em quarto individual - 580 € (quinhentos e oitenta euros por pessoa)
Corearte International Festival
Puerto de la Cruz (España), Corearte all´ Italiana (Italia), Córdoba (Argentina), Barcelona (España),
San Juan (Puerto Rico), Montevideo (Uruguay), Medellín (Colombia), Tour España (España), Tour Portugal-Galicia (Portugal-España)
Mais informações: info@corearte.es

