
Festival Rossini
Música na Costa do Adriático

ITÁLIA
COM ANDRÉ CUNHA LEAL

Rossini nasceu em 1792 na cidade italiana de Pesaro. Começou por ter lições de 
cravo, e ao mesmo tempo, trabalhava como vendedor de bebidas alcoólicas. Aos 
14 anos apaixona-se pelas composições de Haydn e Mozart, admirando também 
as óperas de Cimarosa. Compôs a sua primeira ópera aos 18 anos, La Cambiale di 
Matrimónio, e o seu primeiro grande sucesso veio com a montagem em Veneza 
de Tancredi, uma ópera séria, deste que foi um mestre das óperas cómicas. Foi 
sempre um homem de boa disposição, embora hipocondríaco, de natureza 
gregária e um dom e capacidade incomuns para o humor.

1ºDIA - LISBOA / BOLONHA / FORLI 
/ PESARO

05h45 – Encontro dos participantes 
no Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa.

07h45 – Partida em voo Tap Air 
Portugal (TP 872) para Bolonha.

11h30 – Chegada ao Aeroporto de Bolonha 
e transporte em autocarro para Forli para 

almoço no restaurante Ambasciata di 
Puglia, A seguir à refeição visita à Abazzia 

di San Mercuriale e ao Castello Rocca di 
Ravaldino, onde César Bórgia capturou a 

sua inimiga Catarina Sforza, a 12 de janeiro de 
1500. Partida para Pesaro com check in no Hotel 

Savoy 4**** ou similar. Jantar livre e alojamento.

2ºDIA - PESARO / RAVENNA / SAN MARINO / 
RIMINI / PESARO

Partida em autocarro para Ravena. Visita ao 
Mausoléu de Galla Placidia e Basilica San Vitale 

onde se encontram os famosos mosaicos bizantinos. 
Almoço no Restaurante La Terrazza, na República de 

San Marino. Em Rimini visita ao Castello Sismondo e 
ao Templo Maletestiano (catedral). Regresso a Pesaro. 

Jantar livre. Alojamento.

3ºDIA - PESARO
De manhã, em Pesaro visita pedestre à cidade velha: Rocca 
Costanza, a Catedral, o Palazzo Ducale e a Casa de Rossini. 
Almoço no Restaurante Nostrano di Stefano Ciotti. Tarde e 
jantar livres. 20h00 – Ópera Elisabetta, Regina d’Inghilterra, 
de Rossini. Regresso ao hotel. Alojamento.

4ºDIA - PESARO
11h00 – Ópera Il Viaggio a Reims, de Rossini. Almoço no 
Restaurante Lo Scudiero. Tarde e jantar livres.
20h00 – Ópera Mosè in Egitto, de Rossini.
Regresso ao hotel. Alojamento.

5ºDIA - PESARO / ANCONA / ASCOLI PICENO / PESARO
Tour de dia inteiro à província de Marche incluindo a visita 
a Ancona, um almoço piquenique numa azienda agricola e 
vista a Ascoli Piceno. Regresso ao hotel. 19h00 – Ópera Il 
Cambiale di Matrimonio, de Rossini. Regresso ao hotel, jantar 
livre. Alojamento.

6ºDIA - PESARO
Manhã e almoço livres em Pesaro. 16h00 – Concerto Sei 
Sonate a Quattro, de Rossini. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

7ºDIA - PESARO
Dia e almoço livres em Pesaro. 20h00 – Concerto Stabat 
Mater, de Rossini. Jantar de despedida no Restaurante L’Amo 
Osteria di Mare. Regresso ao hotel. Alojamento.

8ºDIA - PESARO / BOLONHA / LISBOA
Em hora a indicar, transporte para Bolonha. Partida em voo 
de carreira regular para Lisboa. Almoço livre.
12h15 – Partida em voo Tap Air Portugal (TP 871) para Lisboa. 
14h15 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

info@tryvel.pt | RNAVT 4018

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista 
André Cunha Leal durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Bolonha / Lisboa, em voos 
regulares Tap Air Portugal com direito a 1 peça de 
bagagem até 23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 40,00€ (a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• 7 noites de alojamento no hotel mencionado ou 
similar;
• Refeições de acordo com o presente programa 
incluindo água mineral, café ou chá e vinho ou 
cerveja no último jantar;
• Todos os transportes como indicado no 
programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
guias locais em português ou inglês quando 
mencionado;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Acompanhamento Tryvel;
• Seguro Multiviagens.
• Kit de Higiene e Segurança COVID19

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas alcoólicas e refrigerantes;
• Despesas de caráter particular designados como
extras.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

A informar 
em breve

SUPLEMENTO
QUARTO  INDIVIDUAL

A informar
em breve


