5-DAAGSE CITYTRIP
BOLOGNA & VENETIË
Vrijdag 12 tot dinsdag 16 juni 2020
Een citytrip met een unieke combinatie van twee Noord-Italiaanse prachtsteden. Bologna is minder
gekend bij het grote publiek, maar het is een verrassend mooie stad. De binnenstad biedt ons
gezellige pleintjes met sfeervolle cafeetjes, prachtige bezienswaardigheden én het lekkerste eten van
Italië. Bologna is een heerlijke wandelstad waar om elke hoek wel iets te beleven valt. Venetië is de
meest romantische stad van Europa. Genesteld in de lagune biedt Venetië ons een wondermooi
decor van kanaaltjes, bruggen en elegante paleizen.
DAG 1: Na onze vlucht richting Bologna worden we naar het hotel gebracht. Vandaag maken we
kennis met enkele symbolen van de stad: de Neptunusfontein, de scheve torens en de alom
aanwezige ’portici’. Na deze korte verkenning is er tijd om te genieten van wat vrije tijd, mooie
winkels zijn er in overvloed, net als gezellige terrasjes. De dag sluiten we af met een avondmaal in
één van de vele typische restaurantjes van Bologna.
DAG 2:
Niet voor niks wordt Bologna ook wel ‘la grassa, la rossa en la dotta’ genoemd, ‘de vette, de rode en
de geleerde’. Bologna is inderdaad de stad met de oudste universiteit ter wereld, wij bezoeken de
vroegere houten anatomiezaal. Een bezoekje aan de Sint-Petroniusbasiliek op de Piazza Maggiore
mag niet ontbreken waar o.a. de oudste zonnewijzer te zien is. Verder op dit plein zien we de
machtige god van de zee, Neptunus, leunend op zijn drietand. Het juweeltje van Santo Stefano, het
complex van de zeven kerken, toont ons een stijlevolutie van 15 eeuwen. Deze basiliek bevindt zich
op het mooiste pleintje van Bologna, dat mooi omgeven is met elegante portieken. Meer dan 40
kilometer portieken doorheen de stad beschutten de Bolognesi tegen zon en regen; brede, smalle,
hoge, lage, scheve, statige,…je vindt er portieken in elke stijl. De twee overblijvende hoogste torens
van Bologna, Garisenda en Asinello, schots en scheef, laten ons zien hoe Bologna er vroeger uitzag,
een stad vol woontorens. Tussendoor genieten we van vrije tijd en afsluiten doen we met een
overheerlijke Bolognese maaltijd.
DAG 3:
Deze voormiddag nemen we afscheid van Bologna met een wandeling door de ‘eetvierhoek’ van
Bologna en een panoramisch zicht over de stad. Een prachtige rit door de Po-vlakte brengt ons tot in
Venetië, la Serenissima. Na de check-in in ons hotel in de Cannaregio wijk, nemen we de boot voor
een tochtje op de Canal Grande, langs de prachtigste palazzi van Venetië. Dan wordt het tijd om naar
het bekendste plein van de stad te wandelen, het San Marcoplein, waar we de San Marcobasiliek
met haar verblindende mozaiëken binnengaan. In deze ‘waterstad op palen’ dwalen we samen langs
kanaaltjes, doodlopende steegjes en sfeervolle pleintjes; kortom, we snuiven de sfeer op van een
unieke stad.
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DAG 4:
Samen gaan we op stap naar één van de gekendste bruggen van Venetië, de Rialtobrug. Onderweg
vernemen we hoe deze stad ontstond en horen we de verhalen over Casanova, carnaval, de lagune,
gondels, enz. Van Cannareggio kuieren we door de wijk Dorsoduro, naar Punta Dogana, waar we een
schitterend zicht hebben over de lagune en het San Marcoplein. Onderweg bezoeken we een
schitterend palazzo uit de 15de eeuw. In de namiddag hebben we de kans om twee van de vele
eilandjes in de lagune te bezoeken. Murano is gekend voor de eeuwenoude glasblaaskunst en Burano
is het kleurigste eiland waar elk huisje zijn eigen kleur heeft.
DAG 5:
Op onze laatste dag in deze romantische drijvende stad dwalen we vandaag door de Santa Croce
wijk, langs schilderachtige pleinen en stille kanaaltjes naar het hoofdplein, waar een lift ons boven op
de San Marco toren brengt. Hier hebben we een panoramisch zicht van 360° over heel Venetië en
haar lagune. Daarna is er tijd voor het kopen van souvenirtjes of laten we ons verleiden tot een
romantische gondeltocht over de sfeervolle kanaaltjes. In de late namiddag worden we met een
laatste boottocht in de lagune naar de luchthaven gebracht voor onze terugvlucht naar België.

Prijs: 960 € per persoon in kamer en ontbijt
Toeslag éénpersoonskamer: 155 €
Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•

Toegangsgelden
Middagmalen & avondmalen
Halfpension (mogelijkheid om avondmalen bij te boeken)

Opmerkingen:
•

Volgorde van bezoeken kunnen nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of
programma. Prijs onder voorbehoud van eventuele toeslagen van koersverschillen, fuel- en
luchthaventaksen.
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INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …
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