
                 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 : ORIGEN – VÈNECIA – PADUA -  VERONA   

Transfer a l´aeroport. Tràmits de facturació I  embarc al vol amb destinació Venècia.   Arribada a l ´aeroport i trasllat a Padua  

Visita a la ciutat  amb guía local. Padua  Té una arquitectura 

enlluernadora amb multitud d'edificis històrics. A Pàdua se la 

coneix com la ciutat de les porxades i probablement sigui la 

localitat d'Itàlia amb més metres de galeries voltades.  Visitarem 

la Capella dels Scrovegni, la Capella Sixtina de Pàdua És una obra 

excepcional d'art de principis del segle XIV comparable a la 

Capella Sixtina de Miquel Àngel. Posseeix un de les expressions 

d'art més grans de la seva època. El genial pintor Giotto va 

decorar totes les parets i el sostre de la capella amb frescos 

recreant escenes bíbliques. En total, una obra mestra de quasi 

1000 m2 realitzats entre 1302 i 1305 . Visitarem també la famosa 

100th Arena di Verona Ópera Festival 2023 

FESTIVAL D´OPERA A VERONA  

Padua – Lago di Garda    

Burano – Murano i Venècia  
  Del 15 al 18 Juny 2023 

vols previstos:     BARCELONA –.VENÈCIA .....  07.00H...... 08.55H. 
                               VENÈCIA – BARCELONA....  21.55H....... 23.55H. 

Ubicació  

Privilegiada 

A la Òpera 

 

CALENDARI DE PAGAMENT: 
30 GENER 2023...... 750 € 
02 MAIG 2023 .......RESTA  

www.samblas.es Organització Tècnica: Viatges Samblas sl.  GC-764   Telf: 938715253  646982231 



Basílica de St. Antoni de Padua , una de les esglèsies catòliques més grans del món i visitada cada any per més de 6.5 milions 

de Pelegrins . Dinar en restaurant. A mitja tarda, trasllat a Verona. Acomodació a l´hotel. Sopar i allotjament. 

 

  

DIA 2 : VERONA -  DESENZANO – SIRMIONE- VERONA.   

Esmorzar I sortida amb autocar per arribar a Desenzano il Garda. Arribada I visita a la Ciutat ubicada als peus del llac. Tot 

seguit,  Ens dirigirem a l´embarcader on pujarem al  Ferry qu´ens durà fins a Sirmione.  Localitat ubicada a la part més 

meridional del LLac di Garda,coneguda com “La Perla del Garda”.  Ciutat  fortificada i  molt famosa des dels anys 50 per ser 

lloc de retirada de  grans personalitats com Maria Callas. Dinar en restaurant.  Desprès de dinar, trasllat a Verona i visita 

guiada a la ciutat on farem un bonic recorregut per la via Manzzini , travessarem la Piazza delle Erbe i arribarem a la casa de 

Julieta  L´amant més famosa de la història, la més romàntica i la representació de l´amor dramàtic per excel·lència.i 

coneixerem amb la nostre guía local la historia de la ciutat. Sopar, i allotjament a l´hotel.  

 

DIA 3 : BARDOLINO – LAZISE- NIT D´OPERA A L´ ARENA DE VERONA. 

Esmorzar a l´hotel. Sortida amb autocar per visitar Bardolino, un altre localitat, als peus del LLac di Garda, el Llac d´aigüa 

dolça més gran d´Itàlia. Visita. Trasllat a Lazise. Dinar en restaurant i tarda passejada per conèixer  aquesta preciosa localitat 

a la vorera del llac, que juntament amb Bardolino, Desenzano, i Sirmione, són considerades les més boniques de Garda. 

Retorn a l´hotel. Ens canviem i sortida per arribar a la Plaça ade la ciutat. Sopar en restaurant i entrada a l´Arena de Verona 

per assistir a la gran òpera AÍda de Giuseppe Verdi. Allotjament a l´hotel.  

 

DIA 4 :  VERONA - MURANO – BURANO – VENÈCIA–AEROPORT- ORIGEN 

Esmorzar i sortida per arribar a Venècia, on pujarem en un vaixell PRIVAT  i arribarem a la Illa de Murano.  Murano és una 

de les principals illes de la llacuna de Venècia i és famosa per la tradició del vidre bufat. Durant segles, la vida d'aquesta 

petita illa gira al voltant de les fàbriques on es crea el meravellós vidre de Murano famós a tot el món. 

Murano és nominada per tots com la «Germana menor» de la Illa de Venècia ja que és molt semblant fins i tot en la seva 

forma: es compon de 9 illots units per ponts amb un «Gran Canal» al mig. Visita a un taller artesanal on podrem veure en 

directe un artesà de vidre treballant. Trasllat amb vaixell  a Burano. Burano és famosa per les casetes de colors. Els veïns 

estan obligats a pintar les façanes cada poc temps. Hi ha la llegenda que les cases són de colors perquè els mariners les 

pintaven així per poder arribar-hi els dies de boira. També molt popular per la el.laboració del Punt de coixí. Dinar en 

restaruant. A la tarda, visita a Venècia . A la hora indicada, trasllat a l´aeoport. Tràmits de facturació i embarc al vol amb 

destinació Barcelona. Arribada, trasllat al nostre punt d´origen. Fi del viatge i dels nostres serveis.  

www.samblas.es Organització Tècnica: Viatges Samblas sl.  GC-764   Telf: 938715253  646982231 



PREU PER PERSONA: 1.490 € 
Suplement habitació individual: + 295  € 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El preu inclou: 

Transfer en autocar Plaça Orfila – Aeroport – Plaça orfila. 

Bitllet d´avió Barcelona-Venècia-Barcelona ( directe) amb Tases incloses i facturació de 1 maleta amb 25 kgs de pes màxim 

Estada en hotel 4* a Verona. 

Règim de pensió completa ( Des del Dinar del primer día al dinar de l´ultim día). Menus seleccionats de qüalitat. 

Beguda als àpats: Aigua, vi +  café o infusió . ( els cafes s´inclouen als àpats de mig día)  

Guia local  per visita a Padua , Verona 

Guia Professional acompanyant de Viatges Samblas. 

Entrades Incloses: 

Basílica de St. Antonio de Padua 

Capella dels Scrovegni ( capella sixtina de Pàdua, obra mestra de Giotto) 

Castell de Sirmione 

Duomo di Venezia 

Taller artesanal amb mostra de treball del vidre en viu 

Vaixell privat pel grup trasllat Venècia- Murano – Burano – Venècia  

Entrada a la opera de Verona per Aida . Acomodació Poltronissima Gold  ( Detallem Ubicació al planing) 

Assegurança d´assistència en viatge 

Assegurança de cancel.lació. 

 

 

Hotel Previst Leon d´Oro 4* o similar:  
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Escenari 

Entrades reservades  
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