
 

 

YAGP 20ª Temporada de Aniversário 
Guia Regional Semifinal 

NOVO LOCAL 
 

Cattolica, Itália 
21 de Novembro a 24 de 2019 

Queridos amigos, 
 
Estamos muito felizes em recebê-lo para a temporada de 20º aniversário do Youth America Grand Prix. 
Abaixo, você encontrará um cronograma preliminar para ajudá-lo a planejar sua programação e as 
informações do local, a fim de ajudá-lo a escolher o local certo para a semi-final. 
 
Programação 
Por favor, note que a programação postada não é FINAL, e destina-se apenas a dar uma idéia de como 
cada semi-final específica será estruturada. Por exemplo, a Semi-Final geralmente começa com os 
desempenhos do grupo pré-competitivo, seguidos pelos grupos júnior, grupos seniores e conjuntos. Os 
workshops geralmente acontecem de maneira diferente em cada local, dependendo do tamanho do grupo 
e do local. Dependendo da disponibilidade adicional do espaço do estúdio e do teatro, podemos 
acomodar participantes adicionais da lista de espera, fazendo ajustes na programação e adicionando um 
dia a mais à competição. Nesse caso, a programação indicará que as datas adicionais estão "pendentes". 
Se você não vir isso, significa que o local não tem mais tempo disponível e só acomodará um número 
definido de participantes. Se você vir uma data "pendente" para o local de sua escolha, sugerimos 
que entre em contato com o escritório regional da YAGP antes de fazer qualquer viagem final. 
 
A primeira versão da programação oficial estará disponível 6 semanas antes da competição, até 18 de 
Outubro de 2018. A programação oficial será publicada duas semanas antes da competição, até 15 de 
Novembro de 2018. Recomendamos reservar sua viagem após o primeiro rascunho ser publicado na 
internete. 
A missão do YAGP é dar aos estudantes talentosos a oportunidade de receber bolsas de estudo com as 
mais prestigiadas escolas de balé e empresas do mundo todo. Embora a Semifinal de Cattolica seja uma 
pré-eliminatória para a final de Nova York, há uma chance de receber doações e bolsas de estudo no 
local, enquanto a competição semifinal e as master classes são visitadas pelos diretores de várias 
escolas e companhias de balé. 
  
LOCAL 
Aqui você encontrará detalhes sobre todas as instalações do evento semifinal, incluindo teatros e 
estúdios. O número de assentos no teatro pode ser usado como um bom indicador do tamanho do evento 
- quanto menor o tamanho do auditório, mais limitada a capacidade do evento e vice-versa. As semifinais 
que acontecem no final da temporada geralmente ficam mais lotadas. Em todos os casos, recomendamos 
que você se inscreva com antecedência para garantir a participação em seu local preferido. 
 
Boa sorte nesta temporada, e por favor, não hesite em enviar todas as suas perguntas adicionais para 
regional@yagp.org. 
Obrigada, 
Equipe do YAGP 
 

 



 

 

YAGP 2020 Cattolica, Itália (Novembro de 2019) 
Informações Importantes 

 
Sobre o Local: Todos os eventos da competição serão realizados em Cattolica - uma cidade italiana 
encantadora, pacífica e à beira-mar. A competição acontecerá no Teatro della Regina, uma ópera 
histórica. O teatro e os estúdios de dança estão localizados no centro histórico de Cattolica, perto dos 
hotéis e tudo está a curta distância - não será necessário levar o transporte do teatro para hotéis ou 
estúdios de dança. Existem várias opções de hotel para escolher, localizados a uma curta caminhada 
dos estúdios e do teatro. A estação ferroviária está convenientemente localizada a poucas paragens 
dos estúdios e os aeroportos mais próximos são Ancona ou Bolonha. Cattolica é muito perto da cidade 
de Rimini, alcançável em apenas 30 minutos de carro ou ônibus e em apenas 15/20 minutos de trem 
(Stop: Cattolica-San Giovanni-Gabicce). Apenas 17 minutos de ônibus de Cattolica você também pode 
visitar o belo Castelo de Gradara. 
 
 
Teatro: Teatro della Regina 
Endereço: Piazza della Repubblica, 28, 47841 Cattolica RN, Itália 
Tamanho do palco: 13 metros x 14 metros (42 x 46 pés), inclinação: 0,5 
Auditório: 600 lugares 
Restaurantes próximos: várias opções a uma curta distância (como promoção especial, haverá um 
desconto de 10% para o participante do YAGP em todos os restaurantes listados abaixo) 
Estacionamento: Mais informações em breve 
Website: www.teatrodellaregina.it/ 
 
 

    
 
 
Estúdios: La Nuova Accademia Di Marinella Capuano 
Endereço: Via Caboto, 7 - 47841 Cattolica (RN) 
Distância para o teatro: 10 minutos a pé 
 
Estúdios: Centro Danza di Rifelli Erika 
Endereço: Piazza Della Repubblica, 3 - 47841 Cattolica (RN) 
Distância para o teatro: 1 minuto a pé 
 
 
 
 
 
Hotéis: 



 

 

Existem várias opções de hotéis para escolher, tudo a uma curta distância dos estúdios. Todos os 
hotéis abaixo têm a mesma tarifa de quarto em todas as semifinais do YAGP Cattolica. 
 
Quarto Individual: € 80 
Quarto Duplo / Twin: 90 € 
Quarto Triplo: € 115 
Quarto Quádruplo: 140 € 
 
Para reservar o seu hotel, por favor envie um email para booking@visitcattolica.com e eles irão ajudá-
lo com a reserva. 
 

 

HOTEL KURSAAL**** 
Piazzale Primo Maggio, 2 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-080404 – (0039) 329-6271692 
info@hotelkursaalcattolica.it 
(12 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 

 

HOTEL CRISTALLO**** 
Via Matteotti, 37- 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-833036 – 0541-831487 
info@hotelcristallocattolica.it 
(10 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 

 

HOTEL WALDORF **** 
Via Gran Bretagna, 10 - 47841 – Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-951210 – 0541 – 950628 
waldorf@nonnihotels.com 
(29 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 



 

 

 

HOTEL EUROPA MONETTI**** 
Via Curiel, 39 - 47841 CATTOLICA (RN) ITALY 
Tel (0039) 0541/954159 - info@europamonetti.com 
(12 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 

 

PARK HOTEL CATTOLICA**** 
Lung. Rasi Spinelli, 46 - 47841 Cattolica (RN)  
Tel: +39 0541 953732 Fax. +39 0541 961351 
parkhotel@parkhotels.it 
(13 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 

  
 

 
  
  
 

 
  
  
  
 
  
 
 
 
  
 
                   
 
 
 



 

 

Restaurantes locais:  
 
Todos os restaurantes abaixo oferecerão um desconto de 10% para todos os participantes do YAGP 
durante o evento da semifinal! 
 
 
GENTE DI MARE – Darsena Marinai D’Italia, 47841 Cattolica RN – Tel. (0039) 0541-831760  
Especialidades de peixe, terraço sobre o mar. 
(14 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
info@ristorantegentedimare.com 
 
GAMBERO ROZZO – Via Fiume 58, Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-968253 
e.mail: gamberorozzo@gmail.com 
Especialidades de peixe e carne (menu especial para vegetarianos e crianças) 
(13 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
IL PAPPAGALLO - Viale Carducci nr. 62 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-963122 
Peixe Especialidades Peixe (cardápio de carne e ótima pizza) 
(20 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
HOLIDAY DA CARLETTO - Via Carducci nr. 100/102 
Tel. (0039) 0541-954845 
Peixe, carne, panini, pizza. 
(24 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
LO SFIZIO – Via Pascoli, 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541 – 958287 
Abra todos os dias também na hora do almoço. 
Peixe, carne e ótima pizza! 
(10 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
PIZZA E PASTA - Via Largo Della Pace, 3/5, 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541 – 831166 
Grande massa e pizza (também peixe e carne) 
Menu 'GLUTEN FREE e menu especial para grupos 
(12 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
CAPITANO O MIO CAPITANO - Via Antonini – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541 – 954065 
Especialidade: Peixe 
(12 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
 
 



 

 

OSTERIA DEI MURE’  - Via Lungotavollo,2 – Porto Canale – 47841 Cattolica (RN)  
Tel. (0039) 0541 – 831607 
Especialidade: Peixe  
(12 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
RISTORANTE IL FARO  - Via Salvatore Galluzzi, 3/B – 47841 Cattolica (RN) -  
Tel. (0039) 334 749 8998 
Fish specialties  
(12 minutes walking distance from Teatro Della Regina) 
 
RISTORANTE PIZZERIA L’ANFORA - Via Gioacchino Rossini, 16 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. 0541-953702 
Peixe, Carne, Pizza 
(13 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
TRATTORIA LA GINA - Piazzetta Della Gina, 31, 47841 Cattolica RN – Tel. (0039) 0541-962954 
Pasta, Carne, Peixe 
(8 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
LOCANDA LIUZZI - Via Fiume, 61 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-830100 
info@locandaliuzzi.com 
(11 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
CANE DEL GRECO - Via Fiume, 56 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-833298 
(10 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
A PESCI IN FACCIA - Via Dante, 3, 47841 Cattolica RN –  
Tel. (0039) 0541-962308 
(10 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
DALLA BETTA - Via Antonini, 8, 47841 Cattolica RN 
Tel. (0039) 0541 954768 
(10 minutos a pé do Teatro Della Regina) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

YAGP 2019 Cattolica, Itália 
Cronograma preliminar 

 
Quinta-feira, 21 de Novembro de 2019: 
 

Pendente 
Competição 

Teatro della Regina 
11h às 22h 

 
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019: 

 
Competição 

Teatro della Regina 
10h às 22h 

 
Master Classes 

TBD 
9h às 12h 

17h - 18h30 

Sábado, 23 de Novembro de 2019: 
Competição 

Teatro della Regina 
10h às 22h 

 
Master Classes 

TBD 
Ao longo do dia 

 
Domingo, 24 de Novembro de 2019: 

 
Competição e Rodada Final 

Teatro della Regina 
10h às 18h30 

 
Master Classes 

TBD 
9:00 - 13:00 

Cerimônia de entrega de prêmios 
Teatro della Regina 

8 PM - 9:30 PM 
 
 

● O registro começa 1,5 horas antes do seu tempo de competição. 
● Por favor, note que este horário é provisório e sujeito a alterações 
● O primeiro rascunho da programação será publicado 5 a 6 semanas antes do evento 
● A programação final será publicada 10 a 14 dias antes do evento. 

 
 



 

 

Distância dos hotéis ao teatro: todos os hotéis estão a uma curta distância do teatro 
Distância dos estúdios aos hotéis: todos os hotéis estão a uma curta distância dos estúdios 
Distância do aeroporto de Bologna para Cattolica: 137 km (90-100 minutos de carro) 
Ônibus de Bolonha - Aeroporto para Rimini / Cattolica e ônibus de Cattolica / Rimini para Bolonha 
Aeroporto Guglielmo Marconi 
Visite o site para reservar um bilhete online  
https://www.shuttleriminibologna.it 
Distância do aeroporto de Ancona para Cattolica: 74 km (45 - 60 minutos) 
 
 

 
 


