
Afrejse fra København

Afrejse Hjemkomst Pris
Fr. 24.05 Ti 28.05 7.995,-
Ti 17.09 Lø 21.09 7.995,-

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, flyrejse, ophold i 
dobbeltkahyt/dobbeltværelse, 4 x 
morgenbuffet, 3 x frokost, 4 x middag, 
drikkevarer om bord på skibet som beskrevet 
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Forbehold vedr. flodkrydstogter: Ændringer 
i vandstanden på floderne, efter afrejse 
fra Danmark, kan i enkelte tilfælde gøre 
sejlads på floderne umulig. Riis Rejser 
tager forbehold for ændringer i rejseplanen 
som følge af ændringer i vandstanden 
på floderne. Således kan sejlads på 
floderne og overnatning på skibet helt 
eller delvis erstattes med hhv. buskørsel 
til besøgssteder og seværdigheder samt 
overnatning på hotel. Denne ændring giver 
ikke ret til efterfølgende kompensation.

Tilkøb pr. person
Enkeltkahyt B: 2.500,-
Enkeltkahyt A: 3.500,- 
Dobbelt A kahyt: 1.100,-
Udflugt Burano og Murano: 350,-
Udflugt Padova 450,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

250 kr. i brorabat
Uanset hvilken bro du 

passerer, giver vi 250 kr. 

i rabat. Bestil blot rejsen 

senest 60 dage før afrejse.
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Populært krydstogt blandt Venedigs 
overflod af spændende seværdigheder. 
På denne rejse er der ydermere lejlig-
hed til at besøge de spændende øer 
Burano, med de flotte huse i stærke 
farver og ”glasøen” Murano, som er 
kendt for sin smukke glaskunst.Vi skal 
sejle med det franske rederi Croisi-
Europe. Alle kahytter er udstyret med 
eget bad, toilet, aircondition. Der er all 
inclusive om bord, som betyder drik-
kevarer til frokost og aftensmad og 
desuden fri bar. Et venligt og imøde-
kommende personale varter os op om 
bord. Under opholdet i Venedig ligger 
skibet ca. 20 minutters gang fra Mar-
kuspladsen. Glæd dig – du skal opleve 
Venedig dag og nat.
 
REJSEPLAN
1. dag: Udrejse
Afrejse fra København til Venedig. 
Herfra kører vi med bus til skibet. Efter 
aftensmaden spadserer vi en lille tur 
i byen og lærer nærområdet bedre at 
kende.
 
2. dag: Dogepaladset – Burano - 
Murano
Efter morgenmaden er der mulighed 
for at besøge Dogepaladset. Paladset 
husede Venedigs regering, og desuden 
boede dogen også her. Tilbage på ski-
bet for frokost og en lille sejltur i la-
gunen. 
Om eftermiddagen tilbyder vi i tillæg 
en sejltur i mindre udflugtsbåde til Bu-
rano og Murano, et par af lagunens 
mindre øer, kendt for hhv. glaskunst 
og kniplingekunst og ikke mindst de 
farvestrålende huse. Tilbage om bord 
på vores skib nyder vi middagen. 

3. dag: Venedig
Hele dagen har vi i denne vidunder-
lige og tiltrækkende by. Vores rejse-
leder tilbyder naturligvis en guidet 
byrundtur forbi nogle af byens store 
seværdigheder såsom Dogepaladset, 
Markuskirken, Markuspladsen m.m. 
Der bliver også masser af tid på egen 
hånd til at nyde livet i byen. Efter af-
tensmaden opfordrer vi igen til en af-
tenspadseretur i en af de spændende 
bydele.

4. dag: Venedig – Chioggia - Venedig
Om morgenen sejler vi mod Chioggia 
i den sydligste del af lagunen. Sejl-
turen går bl.a. forbi de lange smalle 
øer Lido og Pellestrina, som afgræn-
ser lagunen ud mod Adriaterhavet. 
Efter frokosten om bord er der i tillæg 
mulighed for at deltage på en udflugt 
med bus til Padova sammen med rej-
selederen. Vi går gennem den gamle 
bydel, ser Sankt Antonius basilika og 
nyder byens arkitektur. Arkitekten Pal-
ladio, som står bag mange bygninger i 
Venedig, er født i Padova. SkibetSkibet 
sejler under udflugten til Padova retur 
til Venedig, hvor vi efterfølgende stø-
der til skibet igen. Om aftenen venter 
gallamiddag og gallaaften.

5. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden siger vi farvel til 
skibet og dets besætning. Vi kører med 
bus til lufthavnen og flyver retur til 
København. 

Venedig 
og den venetianske lagune

Flodkrydstogt, 
5 dage
HØJDEPUNKTER 
• Venedig uden mylder

• Spændende udflugter i 
lagunen

• Murano og Burano

• All inclusive om bord

• Padova

•  -
bergen

ChioggiaPadova
Venedig
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