Tilbud til Fløng Operaforening
Venedig opera- og kulturrejse
Teatro La Fenice m/ Tosca – barokkoncert - lagoon sea-cruise –
gastronomi og vin - guidede ture

26.5 – 31.5-2014
Baggrundsbeskrivelse:
I Venezia føler man nærværet af det gamle østromerske rige med de karakteristiske byzantinske kirker, unik
renæssance- og barokarkitektur opført af bl.a. Europas gennem tiderne måske største arkitekt ”Palladio”, ”Flamboyant
Gotik” samt en unik malerskole med bl.a. Giorgione, Tizian, Canaletto, nogle af Europas største barokkomponister
som Vivaldi og Albinoni, handelsfolk som Marco Polo, Europas største flåde – ja, en af Europas største supermagter
indenfor såvel statskundskab som kunst og handel. Romantikken omfavner de poetiske kanaler, hvor Giacomo
Casanova fortryllede sine kvindelige ofre. På denne rejse har vi sammensat et seksdages program, som står i
operaens, historiens, gastronomiens og kulturens tegn.
Europas måske smukkeste operahus
Venedig har også et af et af Europas mest ombejlede operahuse ”Teatro La Fenice” i Venedig, som efter en
ødelæggende brand i 1996 er genopbygget og atter fremstår i sin fordums glans. Operahuset blev oprindelig bygget i
1792, og med sin klassiske hesteskoform, sit røde og gyldne auditorium, over 550 kvadratmeter 24 karat guldbeklædte loft og vægge, betagende freskoer, forgyldte balkoner og strålende lysekroner betragtes operahuset som et
af Europas smukkeste og mest eksklusive operahuse. Den høje standard gælder i lige så høj grad når det kommer til
operahusets kunstneriske niveau og på programmet har vi intet mindre end Tosca!
Guidede ture og udsøgt gastronomi
På turen indgår et par guidede ture til bl.a båd-arsenalet ”l’arsenale” fra det 8. århundrede, hvor Venedig producerede
deres krigsflåde, ikke kun til eget brug, men til alle korstogene til ”det hellige land”. I Venedigs storhedstid i det 13-14.
århundrede var der mere end 16.000 ansatte i Arsenalet og de producerede en galej om dagen. Endvidere besøger vi
naturligvis de klassiske highlights i Venedig. Turene gennemføres af dansktalende guide med venezianske rødder.
Hver region i Italien er kendt for sine egne specialiteter, Venedig er ingen undtagelse, fisk og skaldyr, risotto, polenta
er blot nogen af regionens specialiteter, af kendte vine kan nævens bl.a. Amarone og Ripasso fra Valpoliciella og
Bardolino. Det lidt køligere klima vi finder her i det nordøstlige Italien gør regionen særlig velegnet til hvidvine som
Soave og de mousserende prosecco typer, som der bliver rig mulighed for at smage!
Der indgår en 3-retters gallamiddag med vin i programmet på en af de rigtige gode restauranter samt mulighed for at
opleve luksus gastronomi på Torcello – se sea-cruise”

Lagoon sea-cruise - Venedigs vugge
I rejsen indgår endvidere en mulighed for at opleve vor helt særlige specialitet - et heldags sea cruise ud til øerne,
hvor republikkens storhed blev grundlagt i det 5. århundrede. Turen foregår i privatbåd, hvormed vi besøger Murano,
Burano og Torcello. Murano er kendt for sin fantastiske glaskunst, Burano for sit gamle fiskeleje, kunst-håndværk og
de smukke huse i alskens farver. Torcello er den ældste af de venetianske øer, grundlagt i det 5. århundrede. Vi
spiser på Torcello på en high-end luksus restaurant – denne tur er en af vore ægte klassikere og et absolut must for
rigtigt at forstå ”Serenissima Republikkens” sjæl og storhed!
Under hele turen bor vi på et lækkert hotel – Hotel Byron på Lidoen:
Hotel Byron er en klassisk perle af en palæbygning fra århundredeskriftet – det 20 århundrede, ligger smukt placeret i
et roligt og grønt område af Lidoen ikke langt fra hovedgaden, stranden og Vaparettoen til Markuspladsen. Hotellet er
indrettet med lækre og smukke indrettede rum i forskellige farver og møbler som typisk kendetegner denne epoke. Til
hotellet tilhører en stor restaurant, samt en gårdhave med udendørsservering fra den Amerikanske bar. Alle rum er
naturligvis med eget bad og wc og flere af værelserne har udsigt til den smukke gårdhave.

Program:
Dag 1 - Afgang fra København – festmiddag
Afgang fra Kastrup kl. 09:15 og ankomst til Marco Polo lufthavn i Venedig ca. kl. 11:00. Herefter transport med
båd/bus til hotel Byron på Lidoen. Indlogering og lidt tid på egen hånd. Om aftenen byder vi på lækker 3- retters
middag m/vin.
Dag 2 – Guidet tur i byen – om aften barokkoncert/opera med Musici Veneziani
Om formiddagen bydes der på en guidet tur i byen med fokus på historie, arkitektur og kultur bl.a. til kunstakademiet
”l’Accademia”, Venedigs kunstmuseum for klassisk kunst. Her finder I den største samling af malerkunst fra Veneto
spændende fra den byzantinske periode over til gotik, renæssance og barok repræsenteret gennem kunstnere som
Bellini, Carpaccio, Giorgione, Veronese, Tintoretto, Tiziano, Tiepolo og Tintoretto m.fl., som alle har haft afgørende
indflydelse på hele den europæiske kunstskole. På vejen stopper vi ved La Fenice Operaen. Vi skifter distrikt til
Dorsoduro, hvor I oplever rolige gader, den største koncentration af gallerier og kunst samt en fantastisk udsigt over
den sydlige del af lagoonen, vi kommer forbi Guggenheim og slutter af ved den smukke barokkirke Santa Maria Della
Salute. Om aftenen kl. 20:30 indgår der barokkoncert/opera med i "Musici Veneziani”, som i traditionelle
barokkostumer forfører os opera eller med Vivaldis udødelige klassiske værker.

Dag 3 – guidet tur til Arsenalet – om aftenen kl. 19:00 Tosca på La Fenice
Vi har en guidet tur til båd-arsenalet ”l’arsenale” fra det 8. århundrede, hvor Venedig
producerede deres krigsflåde, ikke kun til eget brug, men til alle korstogene til ”det
hellige land”. I Venedigs storhedstid i det 13-14. århundrede var der mere end 16.000
ansatte i Arsenalet og de producerede en galej om dagen. Om aftenen er der Tosca på
La Fenice operaen

Dag 4 - Sea Cruise - Venezian Lagoon - En af vore helt store klassikere!
Der er mulighed for at deltage i vort helt fantastiske Venezian seacruise, som er en
heldagstur i den smukke lagune, helt eksklusivt I privatbåd kun for vores gruppe. Vi
besøger de smukke øer; Torcello, den ældste af de venezianske øer grundlagt af
bosættere tilbage i det 5. århundrede, Murano, kendt for sin fantastiske glaskunst og
Burano, kendt for sit gamle fiskeleje, kunsthåndværk og smukke huse i alskens farvenuancer. Vi spiser på Restaurant Ponte del Diavlo en luksus high-end restaurant med
udsøgt gastronomi, vine og en fortryllende have. Der bydes på venezianske specialiteter
og vine. Turens varighed ca. 7 timer – ud om morgenen og hjem sent på eftermiddagen.
Dag 5 – Tid på egen hånd!
Hele dagen er der tid på egen hånd til eksempelvis at besøge Guggenheim Museet,
Markuskirken, Doge Paladset, Giudecca eller San Giorgio Maggiore og meget mere eller
blot nyde det solbeskinnede forår i den fantastiske by.
Dag 6 – Tid på egen hånd og hjemrejse kl. 19:55
Tid på egen hånd I Venedig eller på Lidoen. Vi sejler fra Lidoen til lufthavnen ca. kl.
17:00, herefter retur til København med forventet ankomst kbh. 21:50.

Særligt gruppetilbud til Fløng Operaforening ved min. 20 personer:
Pris pr. person kr. 7.390 – tillæg enkeltrum kr. 1200 (spar 700)
Inkluderer 6-dages rejse, fly direkte t/r Kastrup-Venezia m/SAS inkl. bagage - ud om
morgenen og hjem om aftenen, så I får 6 hele dage, transfer m/båd/bus til og fra hotel, 5
nætter m/morgenmad på lækkert 3-stjernet hotel - Hotel Byron på Lidoen, 3-retters
lækker middag m/vin, en af de bedste billetter til Tosca opera på La Fenice (værdi 1400),
bedste kategori billet til barokkoncert-/opera med I musici Veneziani, et travelcard der
gælder under hele turen og dækker alt transport på lagoonen m.m. samt diverse guidede
ture i byen med dansk-/veneziansk rejseleder.
Tilkøb lagoon sea cruise særpris kr. 800 (normal kr. 1000) – ved minimum 16
deltagere. – læs om turen dag 4!

I ingen af pakkerne indgår der city skat som siden 2011 er indført i flere italienske byer.
Pris er 3 euro om dagen pr. person som individuelt skal afregnes kontant med hotellet.

GG Tours ApS
Unique tours and events...
Ørestads Boulevard 59 A, lejl. 801, 8 sal
Ørestaden – DK-2300 Copenhagen S
Tel. + (45) 26 24 49 35
Mail: info@ggtours.dk
Domain: www.ggtours.dk
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