
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

      VENEZIA – LIDO DI JESOLO 
20.-27. apr 2016  SIEMENS SENIORER 

La Dolce vita!!!    8 dagers ferie i Venezia området 
 

Italienernes dyrking av skjønnhet og forfinede detaljer kan beundres 
overalt i Venezia – "Adriaterhavets dronning”. Her skinner de gyldne 

gotiske palassene i solen og bare gondolene konkurrerer om 
oppmerksomheten. Opplev den venetianske lagunen og det vakre 

landskapet i Veneziabukta med mange utflukter til flere sjarmerende byer. 
Bare en båttur unna fra Markusplassen ligger Cabo di Jesolo. Det blir god 
tid til å oppleve kanalbyen som regnes blant Italias mest romantiske byer. I 

løpet av reisen besøker vi også blant annet Padova, Verona, Ferrara, 
Modena, Murano, Burano og Torcello. 

 

Lido di Jesolo - Milelange gyldengule sandstrender ! På kyststripen like 
utenfor Venezia-lagunen er det en landtunge med milelange strender. Et 

paradis med to travle sommerferiesteder, Lido di Jesolo og Cavallino. Lido 
di Jesolo er perfekt for de som ønsker et stort utvalg av fine restauranter, 
barer og shopping. Cavallino er for de som ønsker å bo rolig, men likevel 

vil ha nærhet til alt. Kombiner strandferien med aktiviteter som gokart, 
seiling, tennis, etc. og et stort og flott badeland som innbyr til mange 

morsomme stunder for hele familien. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAG 1 ONS 20. APR 2016  Oslo – Venezia                                       M 
Vi tar Norwegian fly kl.10:25 fra Oslo og ankommer Venezia kl.13:05. Det tar ca. 45 min til 
Hotel Orient & Pacific****, Lido di Jesolo. Etter vi har sjekket oss inn har vi litt tid til å hvile 
før vi skal møtes til en 3 retters velkomstmiddag på hotellet. 
 

DAG 2 TOR 21. APR   Vakre Venezia                      F/L/M 
Hel dags utflukt til Venezia med båt og buss. Bygget på 118 små øyer gjør Venezia 
fascinerende. Venezia er som et levende maleri; byen er i konstant forandring. Skjønne, 
fredfulle torg (piazzas) og folketomme kanaler som ikke ser ut til å være merket på noe kart. 
En spaserturer rundt i Venezias piazzaer og bakgater er magisk og spesielt henrykkende er 
Markus plassen i hjertet av byen, med monumentale skjønnheten av katedralen. Vi skal 
besøke St. Marks katedralen. Etter lunsj på en lokal restaurant, skal vi besøke et Gondol 
atelie og å nyte 30min Gondol tur igjennom Venezias berømte kanaler. 
 

DAG 3 FRE 22. APR   Øy hopping i Venezias skjærgården       F/L/M 
Vi skal på en heldags tur til Murano, Burano og Torcello. Mellom åpent hav, fastland og 
Venezia-lagunen finnes skjærgården med om lag 40 små øyer. Om bord på vår private 
vaporetto (vannbuss) får vi servert Prosecco/Aperol spritz, kanapeer og musikk 
underveis. Murano er verdenskjent for sine glassverk og håndlagede/blåste glass og her 
skal vi besøke et glass atelie. Den sjarmerende øya Burano er kjent for sine fargerike hus 
langs breddene til de smale kanalene og for sine delikate kniplinger. Etter lunsj i vakre 
omgivelser skal vi videre til øya  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

PRIS   ca. Kr 10 500 

Enkeltromstillegg: Kr 1 050 
prisen gjelder ved min 45 pers 
 

INKLUDERT : 
* Fly fra Oslo til Venezia 
* Transfers fra og til 
   flyplass i Venezia 
* Reiseleder fra Travel and 

Learn og lokale    
skandinavisktalende guider 

*  Individuelle headset for  
   trådløs guiding  
 

MÅLTIDER : 
* Alle måltider nevnt F/L/M  
* vann/brus/øl/1 glass vin  
  ved alle måltider 
* Velkomst og avskjeds-  
   middag 3 retter 
* Velkomstdrink 
* lunsj på et adelshus 
* BBQ Grill aften med grillmat  
  og musikk 
* Apperetif og kanapeer på  
  båten 
 

UTFLUKTER : 
* Alle utflukter og severdig- 
   heter som beskrevet 
* 30 min Gondoletur i  
  Venezias kanaler 
* heldags utflukt i privat båt 
 

HOTELL OG FASILITETER : 
* 4* Hotel Orient & Pacific el  
   lignende 
* rom størrelse 18-24 kv.m. 
* oppvarmet svømme-  
   basseng ca. 27C garder 
* tilgang til hotellets privat  
   strand 
* liggestol på stranden 
* Wifi på hotellet 
* sykler (begrenset antall) 
 

IKKE INKLUDERT : 
* Flyskatt for tiden kr 558 
* Personlige utlegg  
* Reise- og avbestillings-  
  Forsikring 
* Tips EUR 30 per pers 
 
Medlem av  

Torcello. Her skal vi skue vakre bysantinske mosaikkunst fra 7. århundre i katedralen 
Santa Maria Dell'Assunta. 
 

DAG 4 LØR 23. APR Middelalderbyen Padua                 F/L/M 
Middelalderbyen Padua omringet av bymuren, er en av Italias eldste byer og hjem til en 
av de eldste universitetene i verden. Her har mange kjente forskere som Galileo og 
Copernicus, og to av Italias mest berømte forfattere, Dante og Petrarca søkt tilflukt i 
akademisk frihet. Bli med din lokale guide på en vandring rundt i Padua gjennom gamle 
arkader og søyleganger til Palazzo della Ragione, Paduas historiske sentrum. Lunsj 
spiser vi på Villa Giustinian som er et historisk adelshus fra det 15 århundre i 
middelalderbyen Pozzetto di Cittadella. Så videre til en annen middelalderby Citadella til 
Bassano del Grappa. Etter en liten spasertur i Grappabyen skal vi selvfølgelig besøke 
Grappa museet samt smake de edle dråpene. Etter nok en eventyrlig dag vender vi 
tilbake til hotellet vårt. 
 

DAG 5 SØN 24. APR Dagen til egen disposisjon       F/M 
Lido di Jesolo er et kjent badeferie sted med vakre strandområder. Hotellet tilbyr 
solsenger på stranden og for de som synes vannet er for kaldt har hotellet oppvarmet 
svømmebasseng. Lunsj på egenhånd. Om kvelden skal vi ha en BBQ aften – med grill 
mat og drikke samt god danse musikk. Så ta med deg danseskoene dine. 
 

DAG 6 MAN 25. APR  Festningsby Ferrara       F/L/M 
Ferrara festningsby fra renessanse tiden med mange flotte eksempler på romansk og 
gotisk arkitektur og at den er en del av UNESCOS verdensarv. Estenseslottet, som alltid 
har representert makt og prakt samt berømmelsen av Este familie, torget, katedralen og 
sin praktfulle fasade og klokketårnet, karakteristiske kvartal, jødiske gettoen og Via delle 
Volte –  gamle gatene ved Po elvebredden ferdet kjøpmennene i sin tid. Renessans 
distriktet med særlig Diamond Palass som ligger i Englenes korsvei osv. Det er mye å 
se ! Etter lunsj på en lokal restaurant har vi litt fri tid før vi vender hjem. 
 
 

DAG 7 TIR 26. APR  Dagen til egen disposisjon       F/M 
Dagen er til din egen disposisjon. Tid for å shoppe eller ta en tur til Venezia eller nyte 
strand. Lido di Jesolo har mye å tilby. På kvelden samler vi oss til Avskjedsmiddag. 
 

DAG 8 ONS 27. APR Hjemreise Venezia – Oslo           F 
Vi flyr Norwegian kl.13 :45 fra Veniezia og ankommer Oslo kl.16 :25 
PÅMELDING : SÅ FORT SOM MULIG INNEN 15. NOV 2015 
                          FØRSTE MANN TIL MØLLA 
TIL Anne Marie Heijer – anne.m.heijer@hotmail.com eller 971 33 651 

Betalings og avbestillings-betingelser: Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling 
av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved annen avbestilling eller uteblivelse gjelder 
følgende avbestillingsregler:  
Europa: * Avbestilles turen mer enn 105 dager før avreisedato, kreves et gebyr på kr 1250,-  * 
fra 105 dager og til 66 d før avreisedato, kreves et gebyr tilsvarende innbetalt depositum. * fra 
65 dager og til 36 d før avreisedato, vil det kreves 50 % av turprisen.  
* 35 dager eller mindre før avreisedato, eller ved manglende fremmøte på avreisedagen, vil 
100 % av turprisen kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige 
papirer for å delta på hele reisen. 


