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Ilustres membros da CONIFA, 

Temos o prazer de convidar vcs com uma delegação de até 2 pessoas(mais eventuais 
observadores) para a Assembléia Geral Anual CONIFA, que será no Teatro Donizetti em  
Bergamo, em um sábado ,dia 9 de de janeiro de 2016 .O encontro será dividido em 2 partes: 

1-Sessão fechada das 10 às 13 horas. 

Essa parte do encontro será fechada para a mídia e para o público. 

2-Workshop “parcialmente aberto” das 14 às 17 horas: 

Nos reuniremos em diversos grupos mais pequenos para trabalhar intensamente juntos 
sobre os temas mais urgentes da CONIFA e dos seus membros.Alguns jornalistas e 
experientes na área, se unirão a nós.(selecionados e pessoalmente convidados). 

Para nos conhecermos e ter bastante tempo para falar pessoalmente , iremos todos juntos 
para um jantar em  um dos restaurantes top de Bergamo “Del Moro”. O custo do jantar é 
mediante a reserva de 50 euros , se decidirem fazer parte. 

Se for possível permanecer mais tempo ,faremos  um programa social com diversas opções 
para sexta feira dia 8 e domingo dia 10. 

Para uma melhor organização temos necessidade de ter a confirmação de vossas 
participações entre 8 de dezembro de 2015. Se pede de confirmar pelo email : 
generalsecretary@conifa.org, o mais breve possível, com as seguintes informações: 

 

: Federação de futebol: 

 

Nome: 
 

Cargo: 

Se pede para encontrar o programa detalhado e maiores informações sobre o 
lugar,informações sobre viagens e o programa social nas paginas seguintes. 

Ficaremos  muito realizados de vos encontrar em Bergamo! 

 

 

_______________________     _______________________ 

Per-Anders Blind, President     Sascha Düerkop, Gen. Secretary 



Localização  

A conferência será realizada no teatro Donizetti,no coração do centro histórico de Bergamo. 
 

 

A conferência será na sala principal do palácio histórico(foto abaixo), que é uma das mais 
belas salas teatrais da Europa e é perfeitamente preparada para uma conferência.Teremos 
acesso aos microfones e Wifi gratuito para os nossos convidados.Café e outras bebidas 
estarão disponíveis o dia todo da conferência e teremos um almoço ao meio dia no bar 
Balzer que se localiza nos arredores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informações sobre a  viagem 

. 

Visa Itália faz parte do espaço Schegen, que seria um visto necessário para todos os 
partecipantes provenientes dos estados que não são membros da união europeia . Se vcs 
tiverem necessidade de assistência e tenham perguntas sobre o visto , não hesitem em 
entrar em contato conosco em qualquer momento que seja. 

Bergamo é facilmente acessível pelo aeroporto internacional “ Caravaggio” . 
www.orioaeroporto.it 

Por opções é possível usar outros aeroportos pequenos e cidades próximas , como Milano 
Malpensa, ou Milano Linate, Verona, Parma ou Lugano.(Suíça).Se cansa muito para 
encontrar uma boa conexão.Não hesitem em contratar o nosso secretário geral em qualquer 
momento que seja, para assim poder ajudar . 

Hotéis recomendados: Existem bons hotéis em toda cidade de Bergamo, que podem ser 
facilmente encontrados .Todavia queremos recomendar esses 3 hotéis com diversas 
categorias de preços: 

Alta Classe Hotel Excelsior San Marco( www.hotelsanmarco.com) é conhecido como o 
melhot hotel de Bergamo.Encontra-se em poucos passos do centro histórico.A partir de 120 
euros. 
 

Classe Media, hotel de media categoria situado na posição central . 

Hotel BB http://www.hotel-bb.com/it/hotel/bergamo, é um local para se hospedar alguns 
dias em Bergamo.é muito bem coligado e não é longe da sede da conferência.A partir de 80 
euros. 

 
LowBudget“Hotel Albi“ (www.hotelalbi.it).Hotel bem coligado .A partir de 50 euros  

Se nenhum dos hotéis recomendáveis servirem para vcs, ou se é necessário já ter a 
reserva,não esqueçam de entrar em contato com o nosso secretário geral para a assistência 
na procura de outros hotéis. 

 

Programa Social 

Sexta feira , 08/01/2016 

16:00: Nos encontraremos na estaçãao ferroviaria na praça Marconi.Depois iremos visitar a 
cidade alta de Bergamo junto à um jantar informal. 



Domingo 10/01/2016: 

Duas diferentes atividades possíveis: 

1.  Excursão em Milão 
Presença requerida de no minímo de 6 pessoas . Custo de 60 euros. 
Incuído :Trem de ida e volta para Milão , saindo de Bergamo.Bilhete comprado no 
jornaleiro para o transporte público em Milão.Visita a catedral , ao museo do castelo 
Sforzesco , sendo necessário fazer a reserva  até o dia 5 de janeiro de 2016. 
 

2. Partita di Serie A: 
 
Presença requerida de no mínimo 6 pessoas.Custo de 80 euros. 
Incluído: passagem de partida da serie A Atalanta Bergamo-CFC Genova.Na zona 
exclusiva do estádio de Bergamo em contato com os jogadores. 
 
Por favor reservar entre o dia 5 de janeiro de 2016. 
 
 


