Venedig – myternas och maskernas stad
22 – 26/9 2013
Apotekets Konstförening
Venedigbiennalen är en stor internationell utställning för samtida konst, som äger rum
vartannat år (udda år). Den första biennalen hölls 1895. Vår konstkunniga guide, Ulla
Tengberg, som tillbringar några veckor varje höst i Venedig, och kan staden utan och
innantill, kommer att visa oss runt bland gammalt och nytt!
22/9 Söndag
Flyg med SAS
Stockholm – Köpenhamn
10:00 – 11:10
Köpenhamn – Venedig
12:30 – 14:35
Ulla välkomnar gruppen på Venedigs flygplats,
Marco Polo och ledsagar till buss och
vaporetto (Venedigs båtbussar), som tar oss
till vårt hotell, HOTEL AGLI ALBORETTI****,
ett trevligt familjehotell med perfekt läge nära
Accademia och Peggy Guggenheim-museet.
Vi börjar vårt Venedigbesök med en
promenad
över
Accademia-bron
till
venetianska republikens maktcentrum, Piazza
San Marco. Här kan vi njuta av atmosfären och
café-musiken i ”Europas vackraste salong”
som Napoleon en gång uttryckte det. Vi ser på
Markuskyrkan, Dogepalatset och de många
sevärdheterna runt torget och dess
förlängning mot lagunen, Piazzettan. Framåt
kvällen blir det något gott på en trevlig
restaurang. (Middag)
23/9 Måndag
Vi börjar dagen med ett besök på
Guggenheim-museet med sin samling av avant
garde från tidigt 1900-tal. Härifrån tar vi sedan
vaporetton till Biennalens utställningsområde i

Giardiniparken, där huvudpaviljongen och de
nationella paviljongerna ligger. Även den
gamla repslagarbanan i Arsenalen rymmer
delar av Biennalen. Här finns alla möjligheter
att möta 2000-talets ultramoderna konstyttringar. (Frukost)
24/9 Tisdag
Dagen ägnas åt lagunen. Vaporetton tar oss ut
till glasblåsarön Murano. Här lyser husen i
regnbågens alla färger. Det är också
spännande att besöka den nu närmast öde ön
Torcello med sin magnifika, bysantiska
katedral fån 1000-talet. Här låg den första
blomstrande lagunstaden, grundad på 400500-talen med befolkning på ca 20.000
invånare. Sedan Venedig tagit över finns här
nu ca 60 bofasta. (Frukost)
25/9 Onsdag
Idag botaniserar vi på den måleriska grönsaksoch fiskmarknaden, La Pescheria, där man i
600 år försett venetianerna med middagsmat.
Vi tar oss över Canal Grande till det utsökta
gotiska palatset Ca’d Oro. Vi flanerar vidare
mot Ghettot med sina trånga men charmfulla
vardagskvarter.

På eftermiddagen kan den som vill fortsätta
att besöka Biennalen, som är öppen till kl.
18.00 och där vår biljett gäller för 2 dagar.
(Frukost)
26/9 Torsdag
Frukost – varefter vi tar vaporetton och buss
till flygplatsen
Flyg med SAS
Venedig – Köpenhamn
12:05–14:10
Köpenhamn – Stockholm
15:25–16:36
Pris: 10.850:- sek/person
Enkelrumstillägg: 850:- sek
Priset inkluderar: Flyg med SAS från Stockholm eller Köpenhamn enligt ovan. Inkvartering på hotell
enligt ovan. Frukost varje dag. Middag den 22/9. 7-dagars åkpass för obegränsat antal resor även ut i
Lagunenen. 2-dagars pass för inträde till Biennalen. Inträde till Guggenheim museet med guidad
rundvandring. Reseledares tjänster. EU-moms.
Anmälan kan göras till Tre K Travel AB på telefon 0413 - 555 396 eller på mail kerstin@treKtravel.se helst före 1/5 2013. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 2.500:- sek/person.
Slutbetalning senast 11/8 2013.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan före den 9/8 blir kostnaden 2.500:sek dvs anmälningsavgiften. Om
avbokningen sker mellan den 9/8 och 7/9 blir kostnaden 50% av resans pris. Om avbokning sker

efter 7/9 blir kostnaden 100% av resans pris. I övrigt hänvisar vi till SRF’s allmänna
resevillkor

Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Respluss försäkring” eller liknande i sin
hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med kompletterande reseförsäkring
hos ERV www.ERV.se
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll och hänvisar till
SRF’s allmänna resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström Tre K Travel AB

Kråkebovägen 1, 386 95 Färjestaden
kerstin@treK-travel.se

Tel. 0413-555396, 070-5917050
www.treK-travel.se

