
Tradycja produkcji słynnych weneckich masek 
sięga XIII wieku i co ciekawe początkowo nie 
były to wcale maski karnawałowe! Pierwsze 
maski tworzono dla teatru oraz jako… 
ochronę dla lekarzy, którzy w czasie pracy 
stykali się z wieloma zakaźnymi chorobami, 
w tym oczywiście z dżumą!

WŁOCHY

W PROGRAMIE: HOTEL wow :)

Hotele 3* położone na starym mieście w Mestre 
(ok. 7 km od Wenecji), w niewielkiej odległości 
od przystanku autobusowego oraz tramwaju, 
skąd można dostać się bezpośrednio do centrum 
Wenecji. Wszystkie hotele oferują zakwatero-
wanie w pokojach 2-osobowych (możliwość 1 
dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania. 

 ★ Plac św. Marka
 ★ Pałac Dożów
 ★ Most Rialto
 ★ Canale Grande
 ★ Most Westchnień
 ★ Wyspy weneckie

Terminy i ceny na www.matimpex.pl32

 DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot 
do Wenecji. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym 
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Wenecji. 
W programie m.in.: 
• Spacer wzdłuż nabrzeża i legendarny Most Westchnień, 

łączący dawne więzienie z przepięknym Pałacem Dożów, 
który stanowi niekwestionowaną perłę weneckiego gotyku

• Plac św. Marka, przy którym znajduje się najważniejszy 
zabytek Wenecji – poświęcona patronowi miasta Bazy-
lika św. Marka. Zwiedzanie świątyni, w której ogromne 
wrażenie robią unikatowe mozaiki oraz Pala d’Oro  –
prawdziwe arcydzieło bizantyjskiej sztuki jubilerskiej

• Wieża Zegarowa z postaciami Maurów bijących w dzwon 
oraz weneckim lwem. Budynki Prokuracji oraz Caffe 
Florian – najstarsza działająca kawiarnia we Włoszech 

• Spacer nad kanałami do Mostu Rialto malowniczo prze-
rzuconego nad Canale Grande 

• Bazylika Santa Maria della Salute, zbudowana jako wotum
dziękczynne po epidemii dżumy

• Pierwsza w Europie Dzielnica Żydowska – spacer malow-
niczymi uliczkami weneckiego getta, wśród charaktery-
stycznych wysokich domów oraz Hiszpańska Synagoga, 
działająca nieprzerwanie od 1550 r.

• Rejs po wyspach weneckich – słynąca z produkcji szkła 
wyspa Murano, kolorowa wyspa Burano, z której pochodzą 
najpiękniejsze włoskie koronki oraz niewielka wysepka 
Torcello, gdzie znajdują się pozostałości po pierwszych
osadnikach laguny 

• Dla chętnych rejs gondolą po weneckich kanałach
(ok. 80-100 €/gondola)

• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania 
weneckich specjałów kulinarnych, np. małych prze-
kąsek cicchetti veneziani, odpowiednika hiszpańskich 
tapas oraz prosecco – wina musującego pochodzącego 
z okolic Wenecji. 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena 
obiadokolacji w restauracji w Wenecji to ok. 15-20 €, 
w Mestre ok. 10-15 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na
lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

CENA OD 1799 zł

City break WENECJA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotni-
skowymi)

• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, 
istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)

• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
• Zakwaterowanie w hotelu 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania 
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, 

CHP i bagaż)

KOSZTY DODATKOWE: 

Na 4 dni:
• 90-110 € – koszty realizacji programu (wstępy,

przewodnicy, komunikacja miejska, rejs po wyspach, 
słuchawki)

• 2,5 €/os./noc – podatek miejski
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne 

Na 5 dni:
• 110-130 € – koszty realizacji programu (wstępy,

przewodnicy, komunikacja miejska, rejs po wyspach, 
słuchawki)

• 2,5 €/os./noc – podatek miejski
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne

PORTY WYLOTU SXF • WMI

DNI
4 



WENECJA TERMINY I CENY 

Wylot z MODLINA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-13 - 2018-04-16 4 KL - katalog 1899 zł 

2018-06-08 - 2018-06-11 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-06-29 - 2018-07-02 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-07-27 - 2018-07-30 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-09-07 - 2018-09-10 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-10-12 - 2018-10-15 4 FM - first minute 1799 zł 

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND 
10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  

www.traveland.com.pl 

mailto:traveland@traveland.com.pl



