
Del 25 al 27 febrer 2022 3 dies

VENÈCIA, CARNAVAL ÚNIC!

Aquest carnaval és totalment diferent dels
que s'observen a la resta del món. Durant
els 10 dies de celebració d'aquesta festa,
la gent es disfressa i surt al carrer a
passejar i fer fotos, ja sigui en desfilades
organitzades o improvisades. 
Avui milers de visitants van a Venècia en
aquestes dates per admirar les
espectaculars disfresses dels que
inverteixen milers d'euros per lluir com
una estrella durant alguns dies de l'any o
només per barrejar-se entre la gent i
perdre's pels carrerons d'aquesta ciutat
única.
Vine amb nosaltres a gaudir-ho!
.

VENÈCIA CARNAVAL

 620 € + taxVENÈCIA CARNAVAL



25 FEBRER (Divendres) 
PUNT D'ORIGEN –  BARCELONA – VENÈCIA 
Sortida des del punt d'origen i trasllat a l’Aeroport
del Prat, a la Terminal 1 per sortir en vol Cia
Vueling a les 14'05 h amb destinació  Venècia.
Arribada a les 15'50 h a l'aeroport de Marco Polo i
trasllat en vaporetto a la ciutat de Venecia a l'illa
de Giudecca. Acomodació a l'hotel i visita  de la
ciutat  on descobrirem les seves esglésies,
centenars de palaus amb façanes gòtiques i
renaixentistes, el ponte de Rialto fins a la plaça St.
Marco. Podrem gaudir de les vistes des del gran
canal.  resta del dia lliure per descobrir el palau
Ducal, pont dels sospirs i basílica de St. Marc.
Contemplarem les vistes Sopar i allotjament a
l’hotel.

26 FEBRER (Dissabte)
VENÈCIA
Esmorzar a l’hotel. Dia lliure on podrem gaudir de
l'ambient del carnaval de Venècia, les màscares i
els vestits que llueixen la gent. Anirem en
Vaporetto fins a la Plaça San Marco i passejar pels
carrers, la Basílica de San Marco, etc. També hi ha
l'opció de fer un passeig en gòndola, típica barca
veneciana.
Sopar i allotjament a l'hotel.

VENÈCIA CARNAVAL



27 FEBRER (Diumenge)
VENÈCIA - BARCELONA - PUNT D'ORIGEN
Esmorzar a l'hotel. Avui podrem gaudir del vol de
l'àguila a la Piazza San Marco.  És una tradició on
una persona destacada baixa des del campanar
de San Marco fins a un escenari. Posteriorment
comença una exhibició de màscares i vestits.
Dinar. Veurem la final del concurs "The Most
Beautiful Mask", on s'escolleix la millor màscara
de l'any. Cap al vespre trasllat a l'hotel i
embarcarem en el típic Vaporetto des d'on
podrem gaudir de la posta de sol cap a l'Aeroport
de San Marco  per sortir en el vol directe a les
21:50h. Arribada a Barcelona i trasllat cap al punt
d'origen.

FI DELS NOSTRES SERVEIS

VENÈCIA CARNAVAL



Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Vols Barcelona-Venècia-Barcelona. 

2 Nits Hotel Boutique GENERATOR VENECIA illa
Giudecca 
Estada en Mitja pensió.
Visita guiada de Venècia amb guia local. 
Guia acompanyant de Viatjalia.
Trasllats aeroport - hotel - aeroport.
Trasllats punt d’origen – aeroport – punt d’origen 

Assegurança d'assistència i cancel.lació amb       
 cobertures per la Covid-19

       Facturació 1 maleta 20kg

Dte. – 30 € per no utilitzar aquest servei

SERVEIS INCLOSOS

Assegurança lliure desistiment:  45€

CONDICIONS GENERALS 
DESPESES EN CAS D' ANUL·LACIÓ 

40-21  Dies abans de la sortida: 15% 
20-15  Dies abans de la sortida: 50 %
 14-0   Dies abans de la sortida: 100 %

SERVEIS OPCIONALS

 620 € +  115€ tax   
 (en base 15 pax)

PREU PER PERSONA

D.N.I. vigent
CERTIFICAT DE VACUNACIÓ EU

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


