
VENÈCIA 
LA CIUTAT DE LA LLACUNA

Del 11 al 18 de febrer 2023


PROGRAMA 
Dissabte 11 de febrer

A la tarda sortirem amb avió des de Barcelona cap a Venècia. Allí agafarem el “vaporetto” 
que ens portarà per la llacuna fins a l'hotel, on ens instal·larem abans de descansar del 
viatge.


Diumenge 12 de febrer 
Al matí començarem la sessió fotogràfica en un dels barris menys coneguts de Venècia, 
el “sestrier” di Castello, on passarem tot el matí. Menjarem en la zona i a la tarda 
tornarem cap al centre per la Riva degli Schiavoni, admirant el capvespre fins a les seves 
últimes llums. Tornarem a l'allotjament per al sopar i el descans.


Dilluns 13 de febrer 
Jornada dedicada a l'artesania de la ciutat, concretament als antics telers de Bevil’acqua 
i als mosaics de vidre de Orsoni. Acabarem el dia entre els canals del barri de Cannaregio 
abans de tornar a l'allotjament per al sopar i el descans.


Dimarts 14 de febrer 
Després d’esmorzar agafarem un “vaporetto” per a visitar l'illa de la Giudecca on 
passarem tot el matí i farem una pausa per a menjar. A la tarda, si les condicions són 
favorables, ens desplaçarem a Sant Giorgio Maggiore, on romandrem una hora fins a la 
posta de sol. Retorn a l'allotjament per sopar i passar la nit.


Dimecres 15 de febrer 
Dia dedicat a la llacuna, amb un desplaçament en “vaporetto” cap a les illes de Torcello i 
Burano, on passarem tot el dia, inclosa la pausa per a menjar. Ja amb les últimes llums 
del dia tornarem a l'hotel per al sopar i el descans.


Dijous 16 de febrer 
Segona jornada dedicada a l'artesania de la ciutat, amb la visita a l’últim picador de fulles 
d’or de la ciutat, i tot seguit veurem també l’única foneria de llautó present a la llacuna. 
Acabarem el dia en la Punta della Dogana, amb les seves magnifiques vistes a la ciutat, 
abans de tornar a l'allotjament per al sopar i el descans.


Divendres 17 de febrer 
Després d’esmorzar realitzarem un recorregut en “vaporetto” cap a l’illa de San Lazzaro 
on admirarem la biblioteca de la comunitat armènia, per a acabar la jornada en la Piazza 
Sant Marco, per veure les màscares del Carnaval. Retorn a l'allotjament, sopar i descans. 

Dissabte 18 de febrer 
Abans de l’albada ens acostarem a la Piazza Sant Marco per a veure la sortida de sol 
sobre la llacuna i les màscares matineres. Després retornarem a l’hotel per esmorzar, 
farem un últim recorregut per la ciutat abans de dinar i després ens desplaçarem a 
l'aeroport per a agafar el vol de tornada a Barcelona.

 



Si les causes meteorològiques el requereixen, o si hi ha canvis en les activitats previstes, 
farem les modificacions necessàries per a adaptar el programa.


PREU 
El preu del viatge fotogràfic són 1790 €. 


Inclou el vol d'anada i tornada des de Barcelona fins a Venècia i allotjament (dormir, 
desdejuni) en habitació individual amb bany privat per a 7 nits, tots els desplaçaments en 
el destí (amb l’abonament d’una setmana pels vapporetti), entrades i visites als llocs 
programats i una assegurança mèdica amb garantia covid. El preu no inclou el 
desplaçament fins a l'aeroport de sortida, els menjars i tot el que no estigui indicat 
específicament.


El preu per a acompanyants o allotjament en habitació compartida és de 1490 €. 


