PROGRAM: VENEZIA – ADRIATERHAVETS
DRONNING
4 frokoster, 1 lunsj og 3 middager inkludert

Dag 1

Oslo – Murano
Middag
Direktefly fra Oslo Lufthavn med Norwegian til Venezia. Ankomst Marco Polo flyplass midt
på dagen. Si farvel til biler og busser de neste fire døgnene. Fra flyplassen er det kun 20
minutter med vår egen båt direkte til hotellet som ligger midt i Murano, rett ved Murano
Museo vannbussholdeplass. Etter innsjekking går vi en liten orienteringstur langs Muranos
kanaler for å bli nærmere kjent i området. Velkomstmiddagen spiser vi på en hyggelig lokal
restaurant.
Murano omtales som én øy, men er egentlig syv øyer forbundet med broer. Den ligger
halvannen kilometer fra hovedøya, og dit kommer du lett med en vaporetto (vannbuss) som
forbinder Venezias mange kvartaler. Murano var venetianernes grønne oase. Her bygde de
rike små pallazoer med frukthager. Etter flere branner ble Venezias glassblåseindustri flyttet
til Murano i 1291. Det ble starten på et eksporteventyr og er fortsatt en viktig næring på øya.
Store kunstverk av glass pryder de små campoene (plasser) på Murano, og de mange
glassprodusentene demonstrerer den tradisjonelle kunsten. En annen viktig beskjeftigelse
for muraneserne er små båtverft, som man finner spredt ut over øya.

Dag 2

Det hemmelige og det klassiske Venezia
Frokost, lunsj
En begivenhetsrik dag venter oss. Vår lokalguide og reiseleder tar oss med og viser sine
favorittsteder i Venezia og forteller om dagliglivet. Felles lunsj før Venezias absolutte
høydepunkt, Markusplassen står på programmet. Vi besøker den berømte Markuskirken
med vår lokalguide. Relikviene etter evangelisten Markus ble brakt til Venezia fra Alexandria
i 828. Kirken ble grunnlagt 1063 for å gi plass til skrinet som rommet relikviene. To tidligere
kirker på samme sted er bygd inn i kirken, som stod ferdig 1094. Relikviene ga Venezia
enorm prestisje og særlige privilegier innen den katolske kirke. Vi får høre litt mer om selve
Markusplassen før vi beveger oss mot Sukkenes bro. Navnet har den fått fordi det var over
denne broen fangene gikk til fengselet etter å ha blitt dømt. Du har ettermiddagen og
kvelden til egen disposisjon.
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Reiselederen kan arrangere, eller kommer med forslag til hyggelige steder hvor du kan
spise.

Dag 3

Venezias øyer
Frokost, middag
Venezia består av 117 øyer. Torcello var den første øya i lagunen hvor noen bosatte seg. I det
10. århundre var det den mektigste av Venezias øyer med sine 10.000 innbyggere. I løpet av
det 12. århundre ble lagunen ved Torcello til en malariainfisert sump, og innbyggerne måtte
flykte. I dag har Torcello cirka 20 fastboende og (nesten) ingen mygg. Kun et fåtall av
palassene og kirkene står fortsatt intakte, men katedralen har sin egen skjønnhet, og
Hemingway var fascinert av spøkelsesøya. Han bodde på øya i flere uker, hvor han skrev på
romanen «Across the river and into the trees».
Burano er en eksplosjon av alle regnbuens farger. Øya er berømt for sine kniplinger og de
sukkertøyfargede husene. Du forstår hvorfor kunstnere har søkt hit etter inspirasjon. Lunsj
er på egen hånd. Besøk f.eks. en av de sjarmerende små restaurantene langs kanalene. Vi er
tilbake på hotellet ut på ettermiddagen. Om kvelden spiser vi middag på den lokale
trattoriaen. Her er det koselig og autentisk. Verten Bruno sørger for god mat med vin.

Dag 4

Venezias ghetto
Frokost, middag
Denne morgenen bruker vi vaporettoen for å komme til Guglie holdplassen. Vi besøker
Cannaregio-distriktet med den fascinerende jødiske ghettoen. Ordet ghetto stammer fra
Venezia. Cannaregio er et typisk arbeiderstrøk og er fortsatt litt mindre polert enn resten av
Venezia.
Vi stikker innom det tradisjonsrike og livlige Rialtomarkedet for fisk, frukt og grønnsaker.
Rialtoområdet med den kjente broen er et av de første områdene av Venezia som ble
bebodd.
Lunsj er på egen hånd. Du har god tid til å besøke en eller flere av byens utallige
severdigheter om ettermiddagen. Reiseleder kommer gjerne med forslag.
Avskjedsmiddagen inntar vi på en klassisk venetiansk restaurant. Det blir en kveld hvor vi
oppsummerer våre opplevelser og inntrykk.
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Dag 5

Hjemreise
Frokost
Avreise til Oslo på formiddagen. Du har litt tid på morgenen til å handle med deg noen
italienske delikatesser? Den lokale butikken har et godt utvalg av italiensk mat og drikke. Ta
eventuelt turen innom Muranos glassmuseum.
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