
Opstapplaats: luchthaven 
(definitieve vluchturen bij uw reisdocumenten)

4 dagen / 3 nachten
kamer & ontbijt

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

22 februari 19 € 649

01 maart 19 € 649

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 108

Halfpension
(3 avondmalen)

€ 57

Luchthaven transfer 
(per traject)

€ 35

Dag 1 • België - Venetië
Onze eerste dag staat meteen in het teken van het 
wereldwijd vermaarde Venetiaans carnaval. We varen 
over het Canal Grande naar het San Marcoplein. De 
Venetiaanse maskers en de rijkelijke kostuums die aan 
de stad een onbeschrijfelijke grandeur geven, maken een 
eerste kennismaking met San Marco en omgeving tot 
een unieke belevenis. Een bezoek aan de basiliek San 
Marco of genieten van het plein kan deze eerste dag. Met 
vaporetto en tram keren we terug naar ons hotel in het 
rustigere Mestre. 
 
Dag 2 • Venetië
Eén van de hoogtepunten van het carnaval is “Il volo 
dell’Angelo”, waarbij de Engel van op de campaniletoren 
op San Marco naar beneden vliegt. Een week later 
doet het Genie, l’Aquila, deze vlucht nog eens over. Al 
wandelend ontdekken we de kunstminnende Accademia 
en Dorsodurowijk waar zelfs Hollywood zijn maskers laat 
maken en waar we de gondelwerf vinden waar nog altijd 
volgens eeuwenoude tradities gondels gemaakt worden. 

Dag 3 • Venetië
Vandaag bezoeken we de Rialtowijk met de Rialtobrug, 
één van Venetiës meest bekende bruggen over het Canal 
Grande, en de “pescheria”, misschien wel de beste 
vismarkt van Italië. We wandelen door de aangrenzende 
wijken en ontdekken de verrassende verborgen hoekjes 
van “La Serenissima” die elk hun eigen carnavalsfestiviteit 
organiseren. Vandaag kunnen we vrijblijvend enkele 
bezoeken brengen aan bezienswaardigheden zoals het 
Dogenpaleis, de Opera van Venetië, de campanile,...

Dag 4 • Venetië - België 
We genieten van een vrijblijvende gondeltocht, een 
wandeling door de San Polowijk en uiteraard vrije tijd. De 
smalle mooie winkelstraatjes nodigen uit te flaneren langs 
de mooie etalages. Overal waar we gaan of staan, komen 
we chique verklede mensen tegen die meedingen naar 
een plaatsje op het podium van San Marco. Vervolgens 
nemen we onze transfer naar de luchthaven voor onze 
terugvlucht. 

Opgelet: het programma kan aangepast worden in functie van de vlucht-
uren en de evenementen

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, wifi
Kamers: stijlvol ingericht, badkamer met bad of douche, 
haardroger en toilet, telefoon, kluis, minibar, radio, tv, 
individueel regelbare airco 
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen avondmalen 

SERVICE
 � Vlucht Venetië heen en terug 
 � Transfers luchthaven-hotel-luchthaven met een 
plaatselijke autocar, alle andere verplaatsingen met 
openbaar vervoer en te voet  

 � Kamer met ontbijtbuffet  
 � Begeleiding door Nederlandstalige gids vanuit België 

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers 
doorgeven

 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

BRUG DER ZUCHTEN SAN MARCOPLEIN

 

CITYTRIPS

42 43

Venetië is het meest romantische openluchtmuseum van Europa met een fantastisch decor van paleizen, kanalen en brugjes. Van 16 februari 
tot 05 maart 2019 staat Venetië weer in het teken van carnaval. Het Venetiaanse carnaval spreekt vooral tot de verbeelding vanwege de 
prachtige gewaden en maskers.

Carnaval in Venetië ITALIE    


