
 

 
Concert D’Andrea Bocelli al teatro del Silenzio  

Del 23 al 26 de juliol de 2020                    4 dies / 3 nits 

 

Us imagineu escoltar la veu d’Andrea Bocelli sota el cel de la Toscana i a la seva ciutat natal?  
Aquesta és l’essència d’aquest viatge, assistir al concert que anualment Bocelli organitza a 
Lajatico, enmig dels turons de la Toscana! Andrea Bocelli és sense dubte un dels cantants més 

carismàtics i estimats del panorama musical actual.  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 la pintoresca població de Volterra, les restes de San Galgano i les poblacions de 

Montepulciano i Montalcino a més d’un recorregut per la Vall del Chianti.  Finalment, completarem 
la nostra estada amb una interessant visita a l’atractiva ciutat de Pisa. 
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Itinerari 

 Volem a Florència – Regió del Chianti            Dijous, 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 cap a Florència.  Després de recollir els equipatges, ens trobarem amb el nostre guia local i anirem a dinar a 

una típica Fattoria a la Vall del Chianti que inclourà un maridatge amb vins d’aquesta reconeguda denominació d’origen. 
Cap imatge representa més a la Toscana que el seu vi, la Vall del Chianti és un dels paratges més bells i romàntics de 

la Toscana i un important centre vinícola. 

Després de dinar recorrerem la vall del Chianti fins a arribar a l’hotel situat al cor de la Toscana, a la vila de Pontedera.  
Sopar i allotjament a l’hotel. 

 Volterra – Lajatico i concert d’Andrea Bocelli    Divendres, 24 de juliol 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap al poble de Volterra, un pessebre medieval en perfecte estat de conservació. Volterra és 
un dels pobles més bells d’Itàlia, farcit de carrerons encantadors, de portalades gòtiques i barroques, conegut pels seus 

artesans d’alabastre, aquest poble mil•lenari ens acollirà durant el matí i ens descobrirà els seus secrets, tals com el seu 
Duomo, del s. XIII, el Palazzo dei Priori, la Torre Campanaria del s. XV, les muralles medievals i les fonts de Docciola i 

San Felice, entre altres monuments destacables. 

Al migdia dinarem a un tradicional restaurant a Volterra.  Havent dinat tornarem a l’hotel per canviar-nos i sortir 

posteriorment cap a Lajatico on es troba el Teatro del Silenzio, situat sobre un turó amb magnífiques vistes sobre la 

Toscana.  El concert d’Andrea Bocelli és un esdeveniment molt popular i de renom internacional, el poble de Lajatico, 
però, té poc més de 1000 habitants, aquest fet i l’exclusivitat d’aquest concert provoca sovint llargues cues per accedir 
al pati de butaques. Cap a les 21h comença 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 i, de nou, després de les habituals cues per poder accedir als autocars shuttle que ens portaran al  

nostre pàrquing, on ens esperarà l’autocar privat, emprendrem el camí de retorn cap al nostre hotel a Pontedera.  Com 
que avui no es pot sopar a un restaurant, ens donaran un pícnic per poder-lo menjar quan ens vingui de gust. 

 San Galgano – Montalcino – Monte Oliveto Maggiore       Dissabte, 25 de juliol 

Després de l’esmorzar, sortida en autocar cap a la província de Siena per endinsar -nos a la vall del riu Merse i fins a la 

cinglera de San Galgano. Enmig de paratges pintorescs s’alça l’ermita de Montesiepi, un espai de pau i de repòs, fundat 

al segle XII pel cavaller Galgano Guidotti que es retirà aquí després d’anys de guerra per tal de dedicar-se a la natura i 

a Déu. Vora l’ermita s’alça l’abadia gòtica de San Galgano, avui dia en ruïnes però encara majestuosa i recordant-nos 

com hauria estat a l’Edat Mitjana.   

Posteriorment continuarem fins a Montalcino, la pàtria del vi negre “brunello”, un dels vins més afamats d’Itàlia. Montalcino  

és una ciutat mil•lenària, d’origen etrusc i vinculada durant segles a la República de Siena. Construïda damunt un pujol i 

fortificada, el seu traçat medieval conclou en la seva fortalesa, el seu màxim exponent. Actualment és un dels centres 

gastronòmics de la regió i el seu patrimoni la converteix en un interessant nucli turístic, amb el Palazzo dei Priori, del s. 

XIV, la Piazza Garibaldi i l’església romanicogòtica de San Egidio així com el seu Duomo neoclàssic. 

Dinarem acompanyats d’una magnífica gastronomia regada de bon vi.  A la tarda continuarem la ruta fins a l Monte Oliveto 

Maggiore, una esplèndida abadia benedictina fundada per nobles sienesos el 1319. L’abadia segueix essent habitada 
pels monjos de l’Olivera qui ens permetran visitar els seus interiors i gaudir del seu gran claustre i el famós cicle de frescs, 

del segle XV, amb  escenes de la vida de Sant Benet, veurem també la seva preciosa farmàcia, la rica biblioteca, el 

refectori i el seu petit museu.  Després d’un dia farcit d’història, paisatge i gastronomia retornarem al nostre hotel per 
sopar i allotjar-nos-hi. 

 Formatgeria tradicional – Pisa – Tornem a Barcelona  Diumenge, 26 de juliol 

Després d’esmorzar, sortida en autocar ja amb les maletes, per viure una experiència gastronòmica que ens farà 
despertar tots els sentits! La Toscana és coneguda pels seus formatges, com els Ricotta o els Pecorino i per l’enorme 
paleta d’aromes i sabors que desperten. Us proposem anar a la formatgeria tradicional i històrica dels reconeguts 
formatgers Alessandro i Remo Busti, al nord de la Toscana, a la regió de l’Alta Garfagnana, fundada el 1955 i mantinguda 

pels seus hereus. Avui en dia l’Stefano i els seus fills Marco i Benedetta inviten al visitant a gaudir d’una experiència 
sensorial tot coneixent els seus diversos productes, l’elaboració dels formatges tradicionals i una degustació d’aquests. 
Deixeu-vos seduir per la intensitat i el plaer que ofereixen els formatges de la Toscana tot dinant a la mateixa Formatgeria. 
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Havent dinat ens traslladarem a Pisa, l’elegant, eterna i serena ciutat republicana, una de les més importants i poderoses 

de la Itàlia medieval i del Renaixement! 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 pels entorns de la plaça i per 

sopar a un restaurant local.  Trasllat a l’aeroport per volar de retorn a Barcelona, on l’autocar del Club del Viatger ens 
retornarà als mateixos punts de recollida del primer dia. 

 

Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia de tots els participants uns dies abans de la sortida per conèixer els companys de viatge i el guia 

acompanyant del Club del Viatger i per rebre l’itinerari final detallat 

 Trasllats a/de l’aeroport de Barcelona des dels punts de recollida habituals del Club del Viatger al Maresme, Vallès 
i Barcelona ciutat 

 Vols Barcelona - Florència i Pisa - Barcelona 

 La facturació d’una maleta per persona de màxim 23 Kg  

 Guia acompanyant del Club del Viatger 

 Guia local castellanoparlant per totes les visites de l’itinerari 

 Autocar privat pel grup durant tota l’estada a Itàlia 

 3 Nits d’allotjament amb esmorzar bufet a l’hotel Armonia  de 4* a Pontedera 

 Pensió completa, des del dinar del primer dia fins al sopar del darrer, a excepció del sopar del dia 25 de juliol ja 

que, coincidint amb el concert d’Andrea Bocelli, consistirà en un senzill pícnic 

 Una copa de vi o cervesa, aigua i un cafè a tots els dinars i sopars 

 Bones entrades amb bona visibilitat per a l’únic concert d’Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio del dia 24 de juliol  

 Degustació de vins a la Vall de Chianti i a Montalcino 

 Visita d’un fàbrica tradicional de formatges i degustació a l’Alta Garfagnana 

 Totes les entrades necessàries per les visites de l’itinerari 

 Un petit obsequi del Club del Viatger per cada habitació 

 Assegurança d’assistència durant el viatge 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 L’assegurança de cancel•lació. Preu: 60€ per persona 
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Preus 

Preu persona en habitació doble ………………………………………………….…………………………………….  2.095 € 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………….....………………………….  290 € 

 

Calendari de pagament 

 Pagament dipòsit de 700 € abans del 15 de febrer 2020 

 Pagament resta del viatge abans del 5 de juny 2020 

 

Nota important 

Degut a la popularitat del concert d’Andrea Bocelli, a la seva exclusivitat i a la dificultat d’accés a l’escenari de Lajatico, 
s’han d’agafar autocars shuttle des de l’aparcament del nostre autocar fins al lloc del concert.  Per aquesta raó és habitual  
que es facin llargues cues d’accés i de sortida al concert que poden durar més d’una hora. Anem-hi preparats i 

“mentalitzats”.  Moltes gràcies. 

 

 

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 

 

 

 

 

 


