Ainutlaatuinen Venetsia 8.-13.3.2019

Venetsian mahtavan menneisyyden muistot heijastuvat vielä tänäkin päivänä kaupunkiin. San Marcon
mosaiikkikoristeinen kirkko, Canal Granden varrella sijaitsevat upeat yksityispalatsit sekä marmorinen
Dogen eli herttuoiden palatsi. Kapeat, pittoreskit kujat ja lukuisat sillat luovat kaupungille aivan oman
tunnelmansa. Venetsia onkin yksi erikoisimmista kaupungeista maailmassa, se on rakennettu yli
sadalle laguunisaarelle.
Alustava matkaohjelma:
8.3. perjantai
Saapuminen Venetsiaan
Bussikuljetus Tampereelta.
Klo 11:50
Lähtöselvitys Helsinki-Vantaan lentoaseman ykkösterminaalissa (T1).
Klo 13:50
Lufthansan lento Frankfurtiin, jonne saapumisaika on klo 15:30.
Klo 17:00
Jatkolento Frankfurtista Venetsiaan, jonne saapuminen klo 18:15. Venekuljetus
Venetsian lentokentältä Venetsian keskustaan Cornoldin pysäkille. N. 800 m kävely
hotelliin ja majoittuminen.
Hotel All’Angelo ***+ (paikallinen tähditys ****)

San Marco 403, Venetsia. Puh. +39 041 5209299 www.allangelo.it
Hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla, n. 150 m päässä Markuksen aukiolta. Klassiseen
tyyliin sisutettu hotelli, jossa oleskelutila vastaanoton yhteydessä, ilmainen wi-fi aulassa.
56 huonetta, joissa kylpyhuone, hiustenkuivain, tv, ilmastointi, talletus.
Illallinen paikallisessa ravintolassa.
9.3. lauantai
Venetsian kaupunkikierros
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan tarkemmin Venetsiaan. Ajamme vesibussilla
Markuksen torilta kohti Rialton siltaa, joka on suurin ja kaunein Canal Granden ylittävistä
silloista. Matka kestää noin puolisen tuntia ja reitin varrelle jää useita upeita palatseja.
Kävelemme oppaan kanssa Rialton alueella, jossa on mm. vilkas kala- ja vihannestori aina
aamupäivisin. Rialtolta suuntaamme takaisin Markuksen torille kävellen mm. Marco Polon
asuinalueen kautta. Markuksen torille saavuttuamme näemme upeat maamerkit kuten
bysanttityylisen Markuksen kirkon ja sen vieressä sijaitsevan Herttuoiden palatsin.
Toria reunustavat myös ns. prokuraattorirakennukset, kirjastorakennus sekä erikoisen
historian omaavat kellotornit. Kierroksen aikana tutuksi tulevat myös tärkeimmät
ostosalueet, jotka sijaitsevat Rialton sillan ympäristössä ja ylellisellä Merceriekauppakadulla. Kierroksen jälkeen iltapäivä ja ilta vapaata aikaa.
10.3. sunnuntai
Vapaapäivä tai lisämaksullinen retki Dogen palatsi ja Markuksen kirkko
Aamiainen. Vapaapäivä tai mahdollisuus lähteä lisämaksulliselle retkelle Herttuoiden

palatsiin ja Pyhän Markuksen kirkkoon. Lyhyt kävelymatka hotellista Markuksen torille,
Venetsiaa keskiajalla hallinneen dogen eli herttuan asuin- ja hallintopalatsiin. Pitsimäinen
marmoripalatsi edustaa useiden eri aikakausien rakennustyylejä, sillä sitä rakennettiin
usean vuosisadan ajan. Sisällä palatsissa näemme Venetsian hallitsijoiden koristeelliset
istuntosalit, joiden seiniä peittävät venetsialaisten taiteilijoiden maalaukset mm.
Tintoretton, Tizianin ja Veronesen. Käymme myös Venetsian pahamaineisissa
vankiselleissä, joihin päästään kuuluisaa Huokausten siltaa pitkin. Herttuoiden palatsin
jälkeen tutustumme viereiseen Pyhän Markuksen kirkkoon. Sisällä kirkossa kuulemme
mielenkiintoisista ja pitkään kestäneistä rakennusvaiheista ja näemme mm. Pala d’Oron
kultaisen pääalttarin. Kierroksen jälkeen lounas läheisessä ravintolassa. Retken hinta 99
euroa/henkilö.
Hintaan sisältyy sisäänpääsymaksut palatsiin ja kirkkoon, lounas ja suomenkielinen
opaspalvelu. Retki edellyttää vähintään 10 henkilöä.

11.3. maanantai
Venetsian gondolit ja Santa Maria della Saluten kirkko
Aamiainen. Venetsian kaupunkikuvaan kuuluvat olennaisena osana gondolit. Tänään
pääsemmekin tutustumaan gondolien valmistuksen paikallisessa verstaassa. Gondolien
valmistus tehdään vieläkin käsityönä kahdeksasta eri puulajista. Verstas sijaitsee
Dorsoduron kaupunginosassa, jonne siirrymme jalkaisin. Vierailun jälkeen teemme noin
puolen tunnin gondoli-ajelun lähtien matkaan Accademian sillan kupeesta.
Vierailemme Santa Maria della Saluten kirkossa, joka edustaa venetsialaisen barokin
tyyliä. Kirkko sijaitsee näyttävällä paikalla niemen kärjessä. Paluu jalkaisin takaisin
hotellille. Dorsoduroon tutustumista voi jatkaa omatoimisesti retken jälkeen. Alue on
hieman rauhallisempaa Venetsiaa. Tällä puolella Canal Grandea sijaitsevat myös Peggy
Guggenheimin museo sekä Accademian taidemuseo.
12.3. tiistai

Vapaapäivä
Aamiainen. Vapaapäivä Venetsiassa omatoimiseen kaupunkiin tutustumiseen ja
tuliaisostosten tekoon.

13.3. tiistai

Kotiin
Aamiaiset saadaan aamiaispusseissa aikaisen ajankohdan takia. Kävely Cornoldin
pysäkille, josta venekuljetus Venetsian lentokentälle.
Lufthansan lento lähtee Venetsiasta ja saapuu Frankfurtiin klo 12:20.
Lufthansan jatkolento Frankfurtista Helsinkiin, jonne saapumisaika klo 17:00.
Paluukuljetus Tampereelle.

Klo 10:50
Klo 13:30

Matkan hinta: vähintään 22 henkilöä
1145 euroa/hlö/ jaetussa kahden hengen huoneessa, alk. Helsingistä
1180 euroa/hlö/ jaetussa kahden hengen huoneessa, alk. Tampereelta
Yhden hengen huoneen lisämaksu 165 euroa.

Matkaan sisältyy:
- Lufthansan lennot Helsinki – Frankfurt – Venetsia – Frankfurt – Helsinki turistiluokassa
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- viiden yön majoitus All’Angelo hotellissa
- venekuljetus omalla veneellä Venetsian lentokentältä hotellin lähimmälle pysäkille ja
takaisin lentokentälle

-

1 laukku/matkustaja lentokenttäkuljetuksilla
matkaohjelman mukaiset ateriat (5 aamiaista, 1 illallinen ruokajuomalla)
Venetsian kaupunkikierros, suomenkielinen opastus
Retki gondoliverstaalle ja Santa Maria della Saluten kirkkoon, suomenkielinen opastus
noin puolen tunnin gondoli-ajelu (6 henkilöä/gondoli)
yksi vesibussilippu kaupunkikierrokselle
kuulokkeet kahtena retkipäivänä
suomenkielisen matkanjohtajan palvelut matkan aikana
lentokenttäverot, paikalliset verot ja arvonlisävero

Hintaan ei sisälly:
- retki Dogen palatsiin ja Markuksen kirkkoon sekä lounas. Hinta 99 euroa/henkilö.
Hintaan sisältyy sisäänpääsymaksut palatsiin ja kirkkoon, lounas ja suomenkielinen
opaspalvelu. Retki edellyttää vähintään 10 henkilöä.
- muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**
Huom! Venetsian lentoaseman terminaalista on n. 800 m kävely venelaituriin. Venetsian keskustassa
vene pysähtyy Cornoldin pysäkillä, josta on n. 800 m kävely All’Angelo hotelliin. Muistathan, että
Venetsiassa on paljon portaita ja siltoja. Varaa matkalaukkuusi vain sen verran tavaraa, kuin jaksat
kantaa.

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja
ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista
erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Matkaehdot tämän matkaohjelman
lopussa.
Lisätiedot ja varaukset:

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Pasilanraitio 9, 5. krs, 00240 Helsinki
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070

