Taide ja Elämä -matkat
VENETSIAN BIENNALEEN 9. – 12.10.2019

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. Kati Ruohomäen ja Maija Kasvisen opastuksella tutustumme Venetsian
Biennalen tarjontaan. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
9.10. keskiviikko
Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä.
Klo 14.00
Lähtö Lufthansan reittilennolla Frankfurtiin, jonne saavumme klo 15.35. Koneenvaihto.
Klo 17.10
Jatkolento Venetsiaan, jonne saavumme klo 18.25. Suomenkielinen paikallisopas on
vastassa ja kävelemme laivalaiturille (n. 600-800 m), josta yksityisvenekuljetus
mahdollisimman lähelle hotellia. Venelaiturilta on kävelyä hotelliin n. 150-200 m.

BELLE ARTI*** (paikallinen luokitus)
Keskustassa, lähellä Ponte della Accademian taidemuseota ja vesibussipysäkkiä sijaitseva
kodikas hotelli. Hotellissa vastaanotto ja baari, sisäpuutarha, terassi, yleiset tilat.
Hotellissa 77 huonetta. Hotellia vastapäätä sijaitsee dependance DOMUS CAVANIS, jossa
on huoneita kahdessa kerroksessa. Nämä huoneet ovat siistit, mutta luokitukseltaan 2
tähteä. Hotellin luokituksemme 3-. www.hotelbellearti.com
10.10. torstai

Aamiainen hotellissa. Tapaamme suomenkielisen oppaamme hotellissa ja kävelemme
Markuksen aukiolle (n. 1,1 km). Kaupunkikävelyn aikana näemme yhden maailman
tunnetuimmista kirkoista, Pyhän Markuksen basilikan ja Markuksen aukion muut
rakennukset ulkoapäin, mm. Campanile -kellotornin, Maurilaiskellotornin,
prokuraattirakennukset, kirjaston ja Venetsian hallitsijan, herttuan pitsipalatsin eli Palazzo
Ducalen. Emme unohdan Huokausten Siltaa, jota pitkin Casanovakin aikanaan pakeni
vankiloista. Kierroksemme kesää noin kaksi tuntia ja tämän jälkeen on omaa aikaa
tutustua laguunikaupungin saloihin.
Iltapäivä vapaata.
11.10. perjantai
Päivä Biennalessa
Aamiainen hotellissa. Katin ja Maijan johdolla vietämme päivän Biennalessa ja
tutustumme sen tarjontaan.

12.10. lauantai
Kotiin
Klo 07.30
Kuljetus yksityisveneellä Venetsian lentokentälle. Lähtölaituri sama mihin vene tultaessa
jätti, lentokentällä käveltävä laivalaiturilta lähtöterminaaliin n. 600 – 800 m.
Lähtöselvitys.
Klo 10.30
Lähtö Lufthansan reittilennolla Frankfurtiin, jonne saavumme klo 11.50. Koneenvaihto.
Klo 13.50
Jatkolento Helsinkiin, jonne saavumme klo 17.10.
***************

Hinta:

min 25 lähtijää
1.045 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 20 lähtijää
1.080 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 330 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Lufthansan reittilennot turistiluokassa
- verot ja viranomaismaksut
- lähtöselvitys etukäteen
- yksityisvenekuljetus lentoasemalta lähelle hotellia oppaan kanssa
- yksityisvenekuljetus läheltä hotellia lentoasemalle ilman opasta
- kolmen yön majoitus mainitussa hotellissa
- aamiainen hotellissa
- opastettu kaupunkikiertokävely suomalaisen oppaan johdolla
- pakollinen paikallisopas kaupunkikierroksella
- kuulokkeet kaupunkikierroksella
- sisäänpääsy San Marcon basilikaan ohi jonojen
- pääsylippu Biennaleen
- 24 tunnin vaporettolippu
- taideasiantuntijoiden palvelut matkalla
- turistivero
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- ruokailut
- muut sisäänpääsymaksut
- matkavakuutus ** suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää. Matka ei sovellu
liikuntaesteisille.
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