BENETKE Z OTOKI BURANO IN MURANO

Naj bodo tokrat Benetke malce drugače. Ponujamo vam celodnevni izlet z ladjo po otokih.
Benetke namreč niso samo Markov trg z okolico, so mnogo več, so nekaj posebnega ravno s
svojimi otoki. BURANO je simpatičen in miren otok poln slikovitih hišic in čipkarskih
delavnic. To je tudi pravi kraj za dobro hrano in vino. MURANO je otok znamenitih
steklarskih delavnic. Tu boste spoznali vso umetnost in tudi marsikatero skrivnost, saj
bodo steklarji pred vami ustvarjali svoje umetnine. Seveda pa bomo popoldanski čas
preživeli tudi v samih Benetkah in spoznali vse mestne znamenitosti. Izlet torej za
popotnike, ki žele nekaj več in nekaj posebnega.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
OTOK BURANO

Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja Fernetičev in po AC mimo letoviškega mesta Lido di Jesolo do Punte Sabbioni. Tu se bomo ob 10.00
uri vkrcali na TAXI ladjo in odpluli do prvega od otokov - BURANO - otok čipkaric, prijetnih gostišč, ribičev in izredno lepih - slikovitih hišic. Tu si
bomo ogledali tudi ročno izdelavo beneških mask v eni od tradicionalnih izdelovalnic kakor tudi izdelavo znamenitih čipk. Po ogledih in krajšem počitku
ponovno vkrcanje in plovba mimo otoka TORCELLO. Ker je danes otok praktično nenaseljen, se za ogled ne bomo zaustavili, otok pa se ponaša z
znamenito katedralo sv. Marije, ki je najstarejša v otočju. Plovba do otoka MURANO. Po izkrcanju se bomo napotili v eno od večjih delavnic na otoku,
ki slovi po izjemnih umetninah izdelave stekla. Mojster bo pred vami ustvaril, dve figuri, vi pa boste tako spoznali to izjemno umetnost . Nadaljevanje
plovbe in pristanek pri TRGU SV. MARKA. Tu bomo preživeli večino preostanka dneva na ogledih in spoznavanju najlepših predelov mesta na vodi:
MARKOV TRG, STOLP, MESTNA URA, MARKOVA CERKEV, NAPOLEONIKA, KNJIŽNICA, DOŽEVA PALAČA, PAPIRNATA VRATA, MOST
VZDIHLJAJEV, STARA IN NOVA URADNIŠKA PALAČA, most RIALTO....Nekaj časa boste prosti na vsakem otoku in tudi v Benetkah za počitek.
Vsi tisti pa, ki želite spoznati Benetke nekoliko več, pa vam bo vodnik na razpolago do samega odhoda na ladjo za: GLEDALIŠČE FENICE, MOST
AKADEMIJA IN GALERIJA. . Ob 18.00 se bomo ponovno vkrcali na ladjo in se zapeljali mimo otoka LIDO do Punte Sabbioni kjer nas čaka avtobus.
Doma bomo v poznih večernih urah.

CENA:
29,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
39,00 € - pri udeležbi 35 -39 potnikov

MURANO-MOJSTRI PRI DELU

Cena vključuje:
najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, vstopna taksa za Benetke,
DDV ter strošek vodenja in agencije.Obvezno doplačilo 15 € za strošek TAXI ladje.
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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