
VEST 
T U R I S M 

Veneția
Venetia 11- 14. 03.2022 
4 zile/3 nopti 350 euro 

doar acum !

Ziua 1. Intalnire la aeroport si imbarcare pentru 
Italia.Sosire la Treviso si transfer la hotel.Cazare si 
vizita in partea istorica a orasului Treviso . De el se 
leagă istoria unui celebru desert, Tiramisu, a unui 
vin de legendă, Prosecco. Treviso mai este cunos-
cut si ca Citta d’acqua (orasul apei), nume derivat 
de la numeroasele canale ce-l traverseaza, brate 
ale raurilor Sile si Botteniga sau ca Citta Dipinta 
(Orasul Pictat), de la frumoasele fresce ce orneaza 
fatadele cladirilor sale. In ciuda comparatiilor cu 
Venetia, orasul fortificat Treviso are caracterul sau 
unic. Un alt aspect al imaginii orasului este, totusi, 
moda! Locul de nastere al Benetton, aici gasiti un 
numar mare de magazine elegante.
Ziua 2. Mic dejun. Plecare ora 8.30. Vizită 
Veneţia: Bazilica Santa Maria Gloriosa 
dei Frari, Piața San Marco, Bazilica Sfântul Marcu, 
Palatul Dogilor, Puntea Suspinelor,
Gallerie dell’Accademia, Campanila San Marco, 
Teatrul La Fenice. Întoarcere în Piaţa San Marco – 
timp liber la dispoziţia turistului pentru poze si su-
veniruri . O vacanta la Venetia nu e completa daca 
nu ajungi si pe vestitele insule Murano si Burano.
In Burano fiecare casa este vopsita in alta culoare, 
astfel incat nu vei vedea niciodata doua imobile  

 
alaturate similare, sau avand nuante care sa nu 
“dea” bine la ochi. Legenda spune ca Burano era 
un sat cu multi pescari. Acestia plecau pe apa di-
mineata devreme si se reintorceau seara, dupa la-
sarea intunericului. Fiind si intuneric si ceata densa, 
pescarilor le era greu sa-si recunoasca locuintele. 
Asa ca ce s-au gandit ? Sa le vopseasca in culorii 
vii, astfel incat recunoasterea lor sa fie mai facila.
Murano este o destinatie turistica importanta, mai 
ales pentru cei care ajung in Venetia. Este, poate, 
cea mai cunoscuta insula din laguna venetiana.  Din 
largul marii vei sti imediat care e  Murano, pentru ca 
se zareste farul inclinat si campanillele celor doua 
biserici. Renumele insulei  a crescut datorita faptului 
ca aici se produce celebra sticla de Murano, cu-
noscuta in intreaga lume pentru calitatile sale. 
Ziua 3. Mic dejun. Plecare ora 8.30. Vizită  Pa-
dova, Sfântul Anton de Padova, Piaţa del Erbe, 
Primaria, Palatul Justiţiei, Piaţa Signoria Cafeneau 
Pedrochio ,Universitatea si capela Scrovegni pic-
tata de Giotto la ora  15.00 intoarcere Treviso cu 
oprire la un Outlet .
Ziua 4.Transfer aeroport cu intoarcere la Timiso-
ara.

Plecare: Aeroport Timisoara
Perioada: 4 zile / 3 nopti
Preț: 350 Euro  de pers.
Avans la înscriere: 350 Euro  de pers.
Acte necesare: carte de identitate val-
abila sau pasaport, Certificat verde de 
vaccinare
Prețul include
Transport cu avion.
Cazare 3 nopti  hotel 3*+mic dejun 
Asistenta turistica
Transfer aeroport
Prețul nu include
Taxe intrare la obiectivele turistice
bilete de transport aproximativ 50 
euro
Asigurare medicală
Masa 

Detalii și înscrieri: 
Cornel Leu tel.0724 426 205


