
4 dagen / 3 nachten
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

29 mei 20 € 674

14 augustus 20 € 551

18 september 20 € 551

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 96

3e volw. in één kamer € 533

Halfpension (3 avondmalen) € 63

Luchthaventransfer (per traject) € 35

Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen bij uw reisdocumenten)

ELITE HOTEL RESIDENCE****
Ligging: in het centrum van Venetië-Mestre langsheen het Canal Salso, 
regelmatige busverbinding met Venetië (bushalte vlakbij het hotel)
Uitrusting: modern hotel met receptie, 3 liften waarvan 1 panoramische, 
restaurant, cocktailbar, lobby, kleine tuin, fitnessruimte, gratis wifi, stijlvol 
ingerichte kamers met  badkamer met bad of douche, haardroger en toilet, 
telefoon, kluis, minibar, radio, tv, individueel regelbare airco, bureau
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen maaltijden

INBEGREPEN
• Vluchten Venetië heen en terug
• Transfers luchthaven-hotel-luchthaven met een plaatselijke autocar, alle 

andere verplaatsingen met openbaar vervoer en te voet
• Kamer met ontbijtbuffet
• Gebruik draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
• Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

Dag 1 • België - Venetië
We nemen onze vlucht naar Venetië. Bij aankomst nemen we een transfer naar het hotel in Mestre. Na de middag varen we met de vaporetto 
het Canal Grande af tot het San Marco Plein. We wandelen voorbij de Brug der Zuchten en over de Rialto Brug.

Dag 2 • Venetië
We nemen de vaporetto tot aan de Chiesa Santa Maria della Salute en brengen een kort bezoek. Vervolgens wandelen we langs de vernieuwde 
Punta della Dogana en langs de schitterende Zattere-kade richting Campo Santa Margherita. Na een korte pauze wandelen we verder langs 
de imposante San Rocco en de Chiesa S.M. Gloriosa dei Frari. In de namiddag kunnen we een facultatief bezoek brengen aan het Dogenpaleis 
(± € 14 pp) en genieten van wat vrije tijd.

Dag 3 • Venetië
Via het Giudecca-kanaal en een korte wandeling bereiken we de Accademia-brug. Vervolgens flaneren we door een zeer rustig stukje Venetië 
naar de Riva degli Schiavoni waar we de boot nemen naar het kleurrijke visserseiland Burano. Na de middag brengen we een uitgebreid 
bezoek aan Murano, wereldberoemd voor het typisch Venetiaans glas.

Dag 4 • Venetië - België
We varen met de vaporetto tot Ca d’Oro, het gouden huis. Via een stukje onbekend Venetië bereiken we de immense Chiesa S.S. Giovanni 
e Paolo en de Scuola di San Marco. Na de middag is er de mogelijkheid om een unieke gondeltocht te maken en als kers op de taart kunnen 
we (met lift) de Campanile beklimmen (± € 8 pp) vanwaar we een uniek uitzicht hebben op heel de lagune. In de namiddag nemen we onze 
transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar België.

Opgelet: het programma kan aangepast worden in functie van de vluchturen
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