
 

 
Concert d’Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio 
a Lajatico (Toscana).  

Del 23 al 26 de juliol 2019 

 

Andrea Bocelli és sense dubte un dels cantants més carismàtics i estimats del panorama musical 

actual del planeta.  La seva llarga carrera com a cantant, tenor, escriptor i productor musical ha 

fet que sigui reconegut internacionalment i que hagi venut més de 70 milions de discs a tot el 

món.  Com cada estiu, Andrea Bocelli prepara un únic i inoblidable concert al seu poble natal, 

Lajatico.  L’espectacular escenari anomenat “Teatro del Silenzio” es troba meravellosament 
perdut en mig dels turons de la Toscana i proporciona un ambient màgic per un concert ple 

d’emocions amb un públic incondicional i sota el cel estrellat de la Toscana.  Un espectacle únic, 

d’aquells que posa la pell de gallina i que difícilment oblidarem.  Durant la nostra estada a la 
Toscana visitarem també l’illa d’Elba , coneguda per les seves platges però, sobre tot, per haver 
sigut el lloc d’exili de Napoleó entre 1814 i 1815.  Completarem la nostra estada amb la visita de 

meravelloses ciutats com San Gimignano, Volterra, Lucca i Pisa 

Itinerari 

 Volem cap a la Toscana           Dimarts, 23 de juliol  

Al matí, sortida en autocar des dels diversos punts de recollida habituals del Club del Viatger cap a l’aeroport de Barcelona 

per volar a les 11:40h amb la companyia Vueling Airlines cap a Florència on aterrarem a les 13:25h.  Després de recollir 

els equipatges, ens trobarem amb el nostre guia local i anirem a dinar a un restaurant.  A la tarda, farem una ruta 

panoràmica per la bucòlica regió del Chianti, una de les rutes turístiques més populars i visitades del país. 

Pel camí, farem parades per visitar pobles vinaters i visitarem un celler de vi on farem un tast molt agradable.  El camí 

no tan sols ens oferirà vinyes sinó també les típiques postals” toscanes amb els seus turons daurats per l’estiu i els 
camins de xiprers tan característics d’aquesta terra. Al vespre arribarem al nostre hotel de 4 estrelles situat al cor de la 
Toscana. Sopar a l’hotel 
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farem parades per visitar pobles vinaters i visitarem un celler de vi on farem un tast molt agradable.  El camí no tan sols 
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 Piombino – Portoferraio a l’illa d’Elba      Dimecres, 24 de juliol 

Esmorzar i sortida aviat al matí cap al poble costaner de Piombino on embarcarem en un ferri que en poc menys d’una 
hora ens portarà a Portoferraio, a l’illa d’Elba.  Amb una allargada de 28 Km i una amplada de 19 Km, Elba és mundialment 

coneguda per haver sigut el lloc de l’exili de Napoleó entre 1814 i 1815 després de la desastrosa batalla de Leipzig i el 
Tractat de Fontainebleau però també ens sorprendrà amb unes meravelloses platges i les boniques vistes que tindrem 

des de dalt del Monte Capanne a 1.018 m d’altitud. Visitarem Portoferraio, la seva capital, que conserva encara un cert 

encant renaixentista i té un bonic centre històric ple d’esglésies, monuments, carrerons i balcons florits. Dinarem a un 

restaurant de l’illa i farem un recorregut panoràmic pels seus recons més bonics abans de tornar al port de Portoferraio 
per prendre el ferri de retorn a Piombino.  Continuació cap al nostre hotel per sopar i descansar. 

 San Gimignano – Volterra – Lajatico al Teatro del Silenzio                     Dijous, 25 de juliol 

Després de l’esmorzar, sortida en autocar cap al poble medieval de San Gimignano, un dels pobles més visitats de la 
Toscana i de tot Itàlia. Envoltat per unes muralles del segle XIII i amb les seves 13 torres (de les 72 originals), aquest 

poble marca l’horitzó de la Toscana com si d’un Nova York medieval es tractés. La nostra passejada pels seus carrerons 
empinats ens portarà a conèixer la Piazza della Cisterna, el Palazzo Comunale, la Torre Grossa i ens permetrà gaudir 

de moltíssims recons de gran bellesa, botiguetes encisadores i un ambient medieval inigualable.  Deixarem San 

Gimignano enrere i anirem a dinar a un restaurant camí de Volterra, una petita ciutat menys turística i coneguda però 

profundament toscana.  Situada sobre un turó que domina les valls de Cecina i d’Era, ofereix un recorregut pel seu centre 
medieval que es pot considerar com un dels més bonics de la Toscana.  Començarem la visita a peu a la Piazza dei 

Priori amb el seu magnífic palazzo, coneixerem la Catedral i el Baptisteri i creuarem les antigues portes Etrusques de 

l’antiga muralla abans de continuar camí en autocar cap al poble de Lajatico.  Cap a les 19:45h arribarem al Teatro del 

Silenzio, situat sobre un turó amb magnífiques vistes sobre la Toscana.  Aproximadament a les 21:00h començarà l’únic 
concert que Andrea Bocelli oferirà aquest any a aquest lloc tan especial per ell i per tots els seus incondicionals. Això és 

casa seva!!  La calidesa de la seva veu, l’entorn màgic dels turons de la Toscana i un públic apassionat arrodoniran un 
vespre d’excepció.   Acabat el concert, anirem cap a l’autocar i retornarem al nostre hotel per descansar. 

 Lucca – Pisa – Tornada a casa     Divendres, 26 de juliol 

Després d l’esmorzar, sortida en autocar ja amb les maletes, cap a l’elegantíssima ciutat de Lucca, un veritable “puzzle” 
emmurallat  i veritable meravella de l’edat mitjana que va quedar força al marge de les constants guerres que assolaven 
la Toscana per aquella època i que li va permetre que les seves muralles mai patissin atacs greus.  Lucca és la ciutat on 

va néixer el compositor d’òpera Puccini, és una ciutat amb classe, accessible i còmoda de forma que tot plegat fa venir 
moltes ganes de quedar-s’hi a viure durant un bon temps. Entrarem per la Porta San Pietro i la Piazza del Risorgimento, 

passarem per l’església de Santa Maria Corteorlandini i el Palau de Mazzarossa, la Piazza Napoleon i el seu Palau Ducal, 
el Duomo i un llarg etcètera d’edificis de gran bellesa i valor artístic. Després de dinar a un restaurant, seguirem camí 

cap a la ciutat de Pisa on arribarem a mitja tarda.  Aquesta ciutat és definitivament una de les més emblemàtiques, 

visitades i retratades de tot Itàlia gràcies a les icòniques construccions que visitarem a la Piazza dei Miracoli:  la Torre 

Inclinada, el Duomo, el Baptisteri i el Cementiri, un conjunt monumental de tanta perfecció i bellesa que poques ciutats 

del món poden presumir de tenir-ne. Després de fer-ne una visita guiada, tindrem temps lliure per passejar pel centre de 

Pisa i anirem a sopar a un restaurant abans de sortir cap al seu aeroport per volar amb la companyia Vueling Airlines 

directes a Barcelona on aterrarem just passada la mitjanit.  A l’arribada al Prat, l’autocar del Club del Viatger ens retornarà 

als mateixos punts de recollida del primer dia.  Fi del viatge. 
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Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys i  rebre l’itinerari definitiu  

 Trasllats a/des de l’aeroport de Barcelona des dels diversos punts de recollida acordats 

 Vols directes de Barcelona a Florència i de Pisa a Barcelona. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Guia local hispanoparlant per totes les visites de l’itinerari. 

 Autocar privat pel grup durant tota l’estada a Itàlia. 

 3 Nits d’allotjament hotel de 4 estrelles de la Toscana. 

 Esmorzar bufet 

 Pensió Completa, des del dinar del primer dia fins al sopar del darrer, a excepció del sopar coincidint amb el 

concert d’Andrea Bocelli. 

 Begudes incloses en tots els àpats 

 Entrades de categoria mitja amb bona visibilitat, per l’únic concert d’Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio del dia 25 
de juliol.   

 Ferri de Piombino a Portoferrario i tornada. 

 Les visites especificades en el programa amb les entrades incloses 

 Petit obsequi del Club del Viatger per habitació 

 Assegurança bàsica d’assistència durant el viatge. 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 Assegurança de cancel•lació. 
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Preus 

Per persona en habitació doble .………………………………………………...……………………………………….  1.895 € 

Suplement habitació individual ………………………………………………………………………….....……………….  285 € 

 

 

Nota important 

A la Toscana, a l’estiu hi fa molta calor.  S’aconsella anar vestit molt fresc i lleuger encara que cal portar un paraigües 

plegable per si cau una pluja d’estiu.Pel vespre del concert al Teatro del Silenzio es recomana vestimenta “una mica més 
elegant” i una jaqueta lleugera per quan es faci fosc i refresqui.  Les sabates han de ser còmodes ja que el terra és de 

sorra, fa baixada i és una mica irregular. 

 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


