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2020. október 23-25.
emelt szintű vagy emeletes autóbusszal
21.30 órakor Budapest - Népliget, a Planetárium
22.00 órakor

A 118 kis szigetből álló, hidakkal és csatornákkal összekötött város
Olaszország egyik legkedveltebb turisztikai célpontja, a világ egyik
legromantikusabb, legszebb városa. Köszönheti ezt csodálatos
elhelyezkedésének, építészeti és művészeti szépségeinek, és annak, hogy sok
szempontból ugyanazt láthatjuk, mint elődeink több száz évvel ezelőtt.
Velencét gyakran hívják az "Adria királynőjének", a "fény városának", a "víz városának" és "élő múzeumnak" is. A város,
lagúnáival együtt az UNESCO Világörökség része. Az Adriai-tenger északi részén fekvő mocsaras Velencei lagúnában fekszik,
mely két jelentős folyó, a Pó és a Piave torkolata között húzódik. A „comune” területe azonban ennél sokkal nagyobb, magába
foglalja Burano, Murano, Torcello szigeteit a lagúna belsejében - sok apróbb szigettel együtt -, illetve Lidót és Pellestrinát a
nyílt tenger felé.

PROGRAM
Folyamatos utazás Szlovénián keresztül az Adriáig rövid pihenőkkel, éjszaka a buszon. 3-4 óránként megáll az autóbusz
egy kis pihenőre.
Érkezés Punta Sabbioniba a reggeli órákban. Innen hajóval jutunk el a Szent Márk térre (A téren látható a Szent Márk
székesegyház, bejáratával szemben harangtornya, a székesegyház mellett óratornya. A székesegyház előtti,
bronztalapzaton elhelyezkedő zászlórudak a 16. századból származnak. A vízpart melletti két gránitoszlop, egyik tetején
Velence oroszlánjával, másikon Szent Teodorral, a 13. század közepe óta állnak itt. A tér híres műemléke még a Dogepalota, és a történelem, művészet iránt érdeklődőknek megtekintésre érdemes a Correr-múzeum is. A rengeteg turista
mellett sok galambbal is osztozni kell a tér csodálata közben). Szabadidő áll rendelkezésre egész nap. Megtekintésre
ajánljuk a következő látnivalókat: Rialtó híd, Szent Márk tér, Doge Palota, Campanile, hajókázás a Canale Grandén.
A délutáni órákban fakultatív kirándulási lehetőség (minimum 25 fő jelentkező esetén) a szigetekre Murano-Burano
útvonalon (20,- €/fő). Burano : Velencétől 7 km-re fekszik, élénk színű, a szivárvány
minden színében pompázó házairól, és csipkéjéről ismert. A lagunák legszebb helye.
Burano 4 szigetből áll, melyeket hidak kötnek össze.
Érdemes ide ellátogatni, ha Velencében vagyunk.
Hangulatos, szép hely, kiválókat sétálgathatunk.
Méltán híres a csipkekészítéséről is. Az 1872-ben
létesített Csipkekészítő iskola, amely ma a mesterség
múzeumának ad otthont, a Galuppi téren állMurano: Murano 7 szigetből és 8 csatornából
áll, melyeket hidak kötnek össze. Üveggyártásáról híres. Érdekes az üvegmúzeuma,
üvegfújás is megtekinthető a szigeten. Murano egy békés, Velencénél sokkal csendesebb
hely, de főleg az üveg miatt érdekes.
Este találkozás a csoportvezetővel a megadott helyen majd 21.00 órakor visszaindulás Budapestre. Éjszaka a buszon.
Érkezés Budapestre a reggeli órákban.
Részvételi díj: 18.990,- Ft/fő

AKCIÓS ÁR: 13.290,- FT/FŐ
Biztosítás: 1.260,- Ft/fő Fix ülőhely: 2.500,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 2.000,- Ft/fő (kötelezően fizetendő)
Az autóbuszon kötelezően fizetendő: 30 €/fő (hajójegy (Szent Márk térig) és egyéb járulékos költségek) A
részvételi díj a múzeumi belépőket nem tartalmazza. A program változtatásának jogát fenntartjuk!!!
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