Program til studierejse
Vicenza, 9. – 14. april 2018

Vicenza ligger i den Norditalienske region Veneto, midt i mellem Venedig og Verona. Byen ligger i et naturskønt område
omkring floden Bacchiglione og i et bakket landskab. Vicenza adskiller sig betydeligt fra andre byer i Italien, når det
kommer til byens arkitektur og kunst. Andrea Palladio, som var en af 1500-tallets største arkitekter i Norditalien, er i høj
grad ansvarlig for dette. Han byggede en lang række paladser i Vicenza og villaer i Veneto-regionen, hvoraf den bedst
kendte er Villa Rotonda i Vicenza. Det Olympiske Teater i byen er også en stor seværdighed og en del af den
arkitektoniske arv i Vicenza, som er anerkendt i hele verden. UNESCO har udpeget byen og en række villaer som
verdenskulturarv.
Vicenza byder på andet end smuk natur og arkitektur. Du vil også finde lækre butikker og hyggelige, cafeer og
restauranter. Byen er kendt for sine guldarbejder, og er i dag et vigtigt center for bearbejdning af guld i Europa.
Turen bliver fagligt ledet af kunsthistoriker mag.art. Grete Thrane, som har stor erfaring fra tidligere rejser og som guider
alle besøgene i Palladio villaerne.
Rejsen er kortfattet beskrevet i nedenstående program og indeholder en ca. pris. Max antal deltagere er 25 personer og
tilmelding sker efter først til mølle princippet. Tilmelding skal være By og Land sekretariatet i hænde senest den 30.
september 2017 og foretages på: www.byogland.dk
Nyhavnrejser kontakter herefter de enkelte rejsedeltagere ved fremsendelse af et eksakt pristilbud og faktura på
depositum på 30% af rejsens pris, som skal betales senest den 15. oktober 2017
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Mandag den 9. april 2018
Kl. 12.00
Kl. 14.00

Flyrejse fra København med SAS på økonomiklasse.
Ankomst til Venedig.
Ved ankomst til Venedig er der arrangeret bustransport til hotellet i Vicenza.
Hotel G Boutique
Via a. Giuriolo 10 – Piazza Matteotti
36100 Vicenza
Tel.: +39 0 444 326458
www.gboutiquehotel.com
Lille charmerende boutique hotel, beliggende i hjertet af Vicenza

Eftermiddag

Byvandring i Vicenza med lokal guide.

Aften

Velkomstmiddag på lokal restaurant inkluderet.

Tirsdag den 10. april 2018
Morgenmad i hotellets restaurant.
Dag

Heldags busudflugt til Palladio villaer i området.
Frokost på lokal restaurant inkluderet.

Onsdag den 11. april 2018
Morgenmad i hotellets restaurant.
Formiddag

Besøg på Palladio Museet og Teatro Olympico.
Entreer inkluderet.
Frokost på egen hånd.

Eftermiddag

Bustransport
Besøg i Villa Rotonda
Entré inkluderet
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Torsdag den 12. april 2018
Morgenmad i hotellets restaurant.
Dagen til fri disposition.

Fredag den 13. april 2018
Morgenmad i hotellets restaurant.
Dag

Heldags busudflugt til Palladio villaer i området.
Frokost på lokal restaurant.
Entreer og frokost er inkluderet.

Aften

Afskedsmiddag på lokal restaurant inkluderet.

Lørdag den 14. april 2018
Morgenmad i hotellets restaurant.
Formiddag til fri disposition.
Eftermiddag - bustransport til Bologna.
Kl. 17.55
Kl. 19.55

Flyrejse fra Bologna med SAS på økonomiklasse.
Ankomst til København.

Priser og betingelser:
Pris per person ved ophold i delt dobbeltværelse ca.
Pris per person ved ophold i enkeltværelse ca.

DKK 12.000
DKK 14.200

Prisen inkluderer:
- Flyrejse København – Venedig, og Bologna – København med SAS inkl. 1 stk. bagage.
- Overnatning på Hotel G Boutique med 5 x morgenmad og hotelskatter.
- Alle flyskatter og passagerafgifter i forbindelse med flyrejse.
- Obligatorisk bidrag Rejsegarantifond og ansvarsrisiko iht. EU-lov.
- Lokal turistskat i Vicenza.
- Lokal bus transport iht. program
- Byvandring med lokal guide
- Alle entreer iht. program
- 2 frokoster med drikkevarer.
- 2 middage med drikkevarer.
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Prisen inkluderer ikke:
-

Sygdomsafbestillingsforsikring DKK 720 i delt dobbeltværelse/DKK 850 i enkeltværelse
Rejseforsikring 9.-14. april 2018, pris pr. person 320 (under 70år) – kontakt Nyhavn Rejser
for nærmere dialog øvrige forsikringer.
Evt. dansk tilslutningsfly eller tog
Forplejning på flyrejse med SAS (kan tilkøbes direkte på flyet)
Måltider og drikkevarer i Vicenza udover ovennævnte

Betalings- og annulleringsomkostninger:
Ved bekræftelse fremsendes faktura på depositum 30% af rejsens pris samt evt.
sygdomsafbestillingsforsikring til betaling 15. oktober 2017.
Slutbeløbet skal indbetales senest 1. februar 2018.
Ved annullering fra 15.10.2017 og frem til 01.02.2018 er det indbetalte depositum tabt. Såfremt
rejsen kan afsættes til anden side inden 01. februar, refunderes depositum modregnet en
administrations omkostning på DKK 500 per person
Ved annullering fra 01.02.2018 og frem til afrejse er hele rejsens pris tabt.
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