
Ingen stad i hela världen kan liknas vid Venedig. Egentligen är det ett under att den 
finns kvar. Staden är byggd på en rad långa lerbankar i Adriatiska havet och är då 
och då utsatt för översvämningar. Venedig lever med sitt vatten; omringad av vatten 
och indelad i kanaler. Venedig är världskänt för sin charm och romantiska atmosfär. 
Här kan du slappna av och njuta av kanalerna i lugnt tempo i en gondol, och du kan 
utforska många av stadens små, snäva sidogator vilka ofta leder dig till en gömd 
restaurang eller ett oväntat vackert torg. 
Vi låter oss fascineras över staden med sin historia som sträcker sig ända tillbaka till 
500-600-talen då de första bosättningarna skedde i lagunen. Under första världs-
kriget 1914-16 föll här över 600 bomber. Sedan 1866 är Venedig en del av det enade 
Italien. Vår svensktalande lokalguide visar oss staden. 

Venedig

INFORMATION & ANMÄLAN
Borås Senioruniversitet
Jan Magnusson
Telefon: 073-376 36 30 
E-post: jan.magnusson@comhem.se
Tidig amälan rekommenderas då plat-
serna är begränsade. 
Bokningsbekräftelse med inbetalnings-
avier skickas från ReseSkaparna.

DAG 1: GÖTEBORG-VENEDIG
Under förmiddagen startar vi vår resa 
från Göteborg via Zürich till Venedig. Med 
taxibåtar tar vi oss till vårt hotell där vi 
checkar in. Gemensam välkomstmiddag 
på restaurang. Avslutande kvällsprome-
nad till Markusplatsen. (M)

DAG 2: MARKUSPLATSEN & DOGEPALATSET 
Guidad rundtur med vår svensktalande 
lokalguide som börjar med ett besök vid 
Markusplatsen (Piazza San Marco) med 
omnejd. Platsen brukar omnämnas som 
stadens hjärta och är ett av världens mest 
berömda torg. Här har vi lite fri tid för 
lunch innan vi fortsätter till Dogepalatset, 
en mäktig och vacker gotisk struktur från 
1500-talet. Här bodde dogen, som var Ve-
nedigs härskare i mer än 1000 år. En doge 
valdes på livstid av aristokratiet i Venedig, 
och deras roll var som en blandning av en 
kung, en ledande administratör och en mi-
litärledare. Näst på tur är torgets viktigaste 
byggnad, den överdådiga basilikan, Mar-
kuskyrkan. Byggnationen av kyrkan på-
börjades redan år 1071, och dess säregna 
utseende skylls på att den är inspirerad av 
en blandning av östliga och västliga stilar-
ter inom arkitektur för kyrkor: venetiansk-
byzantinsk stil. Den kallas ofta för ”Guld-
kyrkan” på grund av dess extravagans. 
Kvällen fri och middag på egen hand (F)

DAG 3:  STADSPROMENAD
Vi börjar dagen med fri tid och träffas efter 
lunch. Idag gör vi en stadspromenad med 
vår svensktalande lokalguide från Rialto-
bron till Accademiabron och passerar bland 
annat Ai Frari-kyrkan och Campo Santa 
Margareta. (F)

För den som önskar besöks Scuola Gran-
de di San Rocco (som är ung som Sixtin-
ska Kapellet med fresker av Tintoretto) 
med biljett € 10,00 pp vilket är ett bidrag 
till restaureringen av kyrkan och vilket 
betalas direkt på plats. Entré Basilica dei 
Frari € 3,00 pp att betala direkt på plats i 
biljettluckan (priset gäller 2018). Förbok-
ning grupp krävs ej i dagsläget. 

DAG 4: FRI DAG/MURANO PÅ EGEN HAND
Denna dag erbjuder era reseledare från 
Senioruniversitet en frivillig utflykt till 
ön Murano, som ligger dryga kilometern 
norr om Venedigs historiska centrum. 
Murano är framförallt känt för sin glas-
konst. Det var år 1291 som Venedigs glas-
arbetare förflyttades till en egen ö, cirka 
1,5 km från själva staden. Man ansåg att 
brandrisken var för stor. Glastillverkarna 
på Murano var till en början de enda i 
Europa som kunde tillverka spegelglas. 
De hade också överlägsna kunskaper när 
det kom till kristall, blyinfattat- och mång-
färgat glas. Murano var fram till 1923 en 
egen stad men är nu en del av Venedig. 
Invånarantalet är dryga 5 500 personer. 
Uppdelat på de sju öarna som Murano 
består av. 
Resten av dagen fri för egna strövtåg. (F)

DAG 5: PLATS
Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell 
och reser med taxibåtar tillbaka till flyg-
platsen. Efter ännu en mellanlandning i 
Zürich är vi åter i Göteborg under kvällen 
med många fina minnen i bagaget. (F)

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

FAKTA
ERT PRIS 9 950 KR*
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  4 MAJ 2019
I PRISET INGÅR
• Reseledare från Senioruniversitetet; 
Jan Magnusson och Lars Svensson
• Flyg Landvetter-Venedig t/r
• Transfer med båt flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 middag (M)
• Stadspromenad med svensktalande 
lokalguide: 5/5 kl. 09:45-11:45 + 13:30-
15:30 & 6/5 kl. 14-18
• Entré Dogepalatset
• Hörselsnäckor på alla guidade turer

* Priset gäller vid minimum 18 deltagare
TILLÄGG
Enkelrum: 1700 kr
Hotellskatt: ca € 8 pp (Betalas på hotellet)

PRELIMINÄRT HOTELL
Salesiani Venezia (4 nätter) 
www.salesianivenezia.it

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (SWISS)
UT: Landvetter-Zürich, 10:10-12:10
Zürich-Venedig, 13:05-14:10
HEM: Venedig-Zürich, 14:50-16:00
Zürich-Landvetter, 17:00-19:00


