Venedig
17 – 22/10 2009
Venedig – myternas och maskernas stad.
Lördag 17/10
Avresa från Köpenhamn med SAS kl. 11.25
med ankomst Venedig 13.30. Transfer till
Hotel Belle Arti***
Sestiere Dorsoduro, 912
Venice www.hotelbelleartivenice.com.
Hotellet har ett perfekt läge nära Accademia
Belle Arti. Efter att ha checkat in på hotellet
inleder vi vårt besök i lagunstaden med att
betyga La Serenissima vår aktning genom
att via Accademia-bron bege oss till den
venetianska republikens
maktcentrum,
Piazza San Marco. Där njuter vi av
atmosfären och café-musiken i ”Europas
vackraste salong”, enligt Napoleon. Vi
bekantar oss med de många sevärdheterna
runt torget och dess förlängning mot
lagunen, Piazzettan. Vi ser på Dogepalatset
och gör ett besök i Markuskyrkan med dess
skimrande mosaiker. Framåt kvällen äter vi
något gott på en trevlig restaurang. (Middag)
Söndag 18/10
Vi börjar dagen med det som ligger närmast,
nämligen Accademia, med dess skatter av
italienskt måleri. Efter en välbehövlig
lunchpaus kan vi ströva genom kvarteren till
franciskanernas berömda kyrka Santa Maria
Gloriosa dei Frari fylld av mästerverk av
bl.a. Giovanni Bellini och Tizian. Om vi orkar
med mera konst, beundrar vi också
Tintorettos målningar i Scuola Grande di
San Rocco, innan vi flanerar vidare mot
turistkommersen vid Rialtobron, varifrån vi
kan ta vaporetton tillbaka till hotellet.
(Frukost)
Måndag 19/10
Dagen ägnas åt lagunen. Vaporetton tar oss
ut till glasblåsarön Murano, och till det
pittoreska fiskarsamhället Burano, berömt

för sina spetsar. Här lyser husen i
regnbågens alla färger. Det vore också
spännande att besöka den nu närmast öde
ön Torcello med sin magnifika, bysantinska
katedral från 1000-talet. Här låg den första,
blomstrande lagunstaden, grundad på 400 500-talen med en befolkning på ca 20000
innevånare. Sedan Venedig tagit över finns
här nu ca. 60 bofasta. (Frukost)
Tisdag 20/10
I dag botaniserar vi på den måleriska
grönsaks- och fiskmarknaden, La Pescheria,
där man sen 600 år försett venetianarna
med
middagsmaten.
Med
traghetton
(gondol-färjan) tar vi oss över Canal Grande
till det utsökta gotiska palatset Ca’d’Oro.
Därefter söker vi oss till den kanske
vackraste av alla Venedigs många kyrkor,
den lilla renässans-pärlan Santa Maria dei
Miracoli. Vi flanerar vidare mot Ghettot med
sina trånga men charmfulla vardagskvarter.
(Frukost)
Onsdag 21/10
Dagens första besök blir Guggenheimmuseet med sin samling av avant-garde från
tidigt 1900-tal. Härifrån kan vi sedan ta oss
ut mot Arsenalen, i vars närhet Scuola di
San Giorgio degli Schiavoni bjuder på en
svit underbart detaljrika målningar av 1400tals mästaren Carpaccio. Eftermiddagen är
utan schemalagda aktiviteter. För den, som
vill, erbjuder den närbelägna Biennalen alla
möjligheter
att
möta
2000-talets
ultramoderna konstyttringar.
Torsdag 22/10
Hela förmiddagen är
aktiviteter.
Flyget
avgår
15.10
Köpenhamn 17.25.
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Pris: 11.650:- sek/person
Enkelrumstillägg: 1850:- sek/person (endast 2 enkelrum till detta pris)
Avbeställningsskydd: 699:- sek/person (Europeiskas Reseförsäkring 6% av resans pris.)
Priset inkluderar:
- Flyg med SAS enligt ovan.
- Inkvartering i dubbelrum på ovanstående hotell
- Frukost varje dag
- Middag dag 1
- Venedigkort som inkluderar transfer och andra transporter med buss och
kanalbåt enligt programmet.
- Inträden till sevärdheter enligt programmet.
- Reseledare Ulla Tengberg
- Alla lokala skatter, flygskatter och avgifter
Fria inträden till några museer om man är över 65 år.
Om du är under 65 år, uppge detta när du bokar resan!
Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB, på telefon 0413 – 555396 eller
på mail kerstin@treK-travel.se så snart som möjligt, dock senast den 15/3 2009. Vi
skickar faktura på anmälningsavgiften 2.500:- /person. Slutbetalning senast 18/9
2009.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas ut c:a två veckor före
avresan.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, dvs. avbokning
mer än 60 dagar före avresa uttages en avgift på 800:- person. Om avbokning sker
35 – 59 dagar före avresa blir kostnaden 50% av resans pris, 15 – 34 dagar före
avresa 80% av resans pris samt mindre än 14 dagar före avresa 100% av resans
pris. I övrigt gäller Konsumentverkets Allmänna Resevillkor.
Reseförsäkring – Kontrollera noga att du har fullgott reseskydd. Om du har en
hemförsäkring med reseskydd kan du teckna en kompletterande reseförsäkring till
priset av 215:- per person för sex dagar i Europa. För mer information om
reseförsäkring hör med Tre K Travel AB eller gå in på www.europeiska.se.
Vi reserverar oss för ändringar i programmet och priset på grund av för oss idag
okända händelser.
Vill du ha ytterligare information om resan hör med Ulla Tengberg, tel. 0418 –
81127 eller Kerstin Lindström, tel. 0413 – 555396 Tre K Travel AB.

Klövervägen 7, 241 35 Eslöv. Tel. 0413–555396. Mobiltel. 070-5917050
kerstin@treK-travel.se
www.treK-travel.se

