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På denna flodkryssning får du chansen att uppleva floden PO 
med några härliga stopp längs vägen. Venedig är en stad 
byggd på vattnet, byggd på miljontals träpålar av ek och alm 
som slagits ned i den sandiga och leriga jorden. Då fartyget 
ligger i hamn första natten ges god tid till att utforska 
Venedig. Vi bor bekvämt ombord på fartyget där vi äter och 
dricker vi gott. Helpension och dryck ingår ombord.

svensktalande färdledare



DaG 1
ANKOMST TILL VENEDIG
Vi ankommer till Venedig under eftermidda-
gen. Vår buss hämtar oss för transfer till kryss-
ningsfartyget MS Michaelangelo.
 Efter incheckning samlas vi i baren där vi 
avnjuter en välkomsdrink medan kaptenen och 
hans besättningen presenteras. Under kvällen 
finns det möjlighet att på egen hand upptäcka 
Venedig, då fartyget ligger vid kaj över natten.

DaG 2
VENEDIG, BURANO OCH MURANO
Från början var Venedig känt som en sjöfarts-
stad och en handelsknutpunkt. Numera är 
det en välbesökt turiststad på grund av dess 
kulturella och historiska bakgrund och dess 
fascinerande arkitektur.

 Den världskända Markusplatsen som 
också brukar omnämnas som stadens hjärta 
är väl värt ett besök. Här på torget ligger den 
mäktiga Markuskyrkan med sin speciella arki-
tektur tillsammans med Kampanilen vilket är 
ett klocktorn på nästan 100 meter.
Förmiddagsutflykter:
 CLASSIC: Vi besöker Dogepalatset som 
är ett berömt palats uppfört 1309-1424, 
med en magnifik kombination av renässans-
arkitektur och metoder från den gotisk-
bysantinska perioden. Palatset var tidigare 
residens för dogen i Venedig och Venedigs 
regeringsbyggnad. Numera inhyser palatset 
ett museum.
 DISCOVERY: Följ med i Casanovas fot-
spår. År 1756 hade förföraren och äventy-
raren Casanova skaffat sig så många fiender i 

Venedig att han kastades i fängelse utan rät-
tegång. Han spärrades in i cell i Dogepalatset 
– och därifrån kunde ingen ta sig ut.
Eftermiddagsutflykt 
 Både CLASSIC och DISCOVERY:
Vi besöker öarna Burano och Murano, belägna 
i Venediglagunen. Burano är känd framför allt 
för husen som är färgglada men även för de 
traditionella handarbeten som befolkningen 
här producerar. De består till största delen 
av olika broderier av tyg och linne. Murano, 
”glasblåsarön”  är känd för sitt glashantverk 
men även för sina fina kyrkor St Maria och 
St Donato som är bland de äldsta i området. 
Glasbruk är fortfarande en viktig näring. Bort-
sett från glasskulpturer tillverkas bland annat 
mosaik, glaspärlor och lampor.



DaG 3
VENEDIG - CHIOGGIA - TAGLIO DI PO
Vi ankommer Chioggia under förmiddagen. 
Det pittoreska fiskarsamhället Chioggia ligger 
i sydligaste änden av Venedigs lagun. Kanaler 
och broar ger en klar känsla av närheten till 
Venedig, och flera byggnader från 1300-talet 
står kvar.
 CLASSIC: Vi gör en utflykt till Padova, 
staden där Shakespeare’s komedi ”Hur man 
tuktar en argbigga” utspelades.
 DISCOVERY: Vi vandrar längs vinvägen 
genom de euganeiska kullarna och byn Arquà 
Petrarca. Kullarna är en samling kullar i det 
platta, vattenrika landskapet runt Venedig 
och Padua. Det flacka, vattenrika omådet vid 
foten av kullarna är sedan romartiden känt 
för termalbad och lerbehandlingar. Området 
är dessutom en perfekt plats för Merlot- och 
Cabernet Sauvignon-odlingar.
 Under tiden kryssar vårt flytande hotell 
till Taglio di Po. Middag och underhållning 
ombord på kvällen. Om du väljer att inte 
åka med på utflykt så ordnas en transfer 
till staden Adria som ger dig möjlighet att 
utforska denna charmiga stad som gett namn 
till det Adriatiska havet.

DaG 4
TAGLIO DI PO - POLESELLA - BOLOGNA
Fartyget ankommer till Polesella under för-
middagen. Härifrån finns det möjlighet att 

följa med till den italienska pärlan Bologna.
 Eftermiddagsutflykt för både CLASSIC 
och DISCOVERY: Vi utforskar Bologna som 
är känd för sin spektakulära konst, världens 
äldsta universitet och ett enastående kök. 
Arkitekturen går i många olika röda nyanser 
och kallas därför ofta för ”den röda staden”. 
Stadskärnan är mycket välbevarad och här kan 
du se gammal pittoresk arkitektur i absolut 
världsklass.

DaG 5
POLESELLA - TAGLIO DI PO - CHIOGGIA
Förmiddagsutflykt för både CLASSIC och 
DISCOVERY: Vi upptäcker renässansstaden 
Ferrara som år 1995 upptogs på Unescos 
världsarvslista. Muren som omger staden är 
nästan 9 km lång och anses vara en av de 
äldsta och mest imponerande försvarssystem 
från medeltiden.
Eftermiddagsutflykter:
 CLASSIC: Vi gör en utflykt till Verona. 
Staden är kanske mest berömd för att vara 
skådeplatsen för Shakespeares pjäs Romeo 
och Julia. Navet i staden är den stora piaz-
zan Bra, med rådhuset och den stora 2000 år 
gamla romerska amfiteatern Arena di Verona, 
där sommarens operafestivaler äger rum.
 DISCOVERY: Vi utforskar Verona med 
cykel och strosar runt i stadens underbara 
renässansträdgård, Giardino Giusti som anla-
des 1580.

 Under tiden kryssar MS Michaelangelo 
vidare till Chioggia. Väljer du att inte följa med 
på utflykterna, går det givetvis bra att stanna 
kvar ombord medan fartyget kryssar vidare på 
Po. Busstransfer erbjuds från hamnen i Porto 
Levante till Chioggia. Fri tid i staden innan vi 
åter embarkerar fartyget.

DaG 6
CHIOGGIA – VENEDIG
Vi kryssar vidare till vår slutdestination Vene-
dig, dit vi ankommer tidig morgon.
 CLASSIC: Vi gör ett besök i kvarteret 
Castello i jakten på det ”hemliga Venedig”. Vi 
besöker Santi Giovanni e Paolo kyrkan, sta-
dens största gotiska byggnad där det finns 
många monument och målningar, däribland 
några av Bellini´s mästerverk.
 DISCOVERY: Staden utforskas till fots. På 
vår promenad får vi se några utav de mest pit-
toreska kanalerna, palatsen och monumenten.
 På eftermiddagen finns det gott om tid 
att uppäcka Venedig på egen hand. Varför 
inte ta en tur med gondol? (bokning och 
betalning sker ombord på fartyget). Kapte-
nen och hans besättning bjuder in till festlig 
kaptensmiddag.

DaG 7
VENEDIG
Vi checkar ut efter frukost och beger oss till 
flygplatsen för hemresa till Skandinavien.



PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se, eller ring oss på: 

I RESAN INGÅR
• Flyg Stockholm/Göteborg*/

Köpenhamn* – Sevilla t/r inkl.:
• Flygskatter
• 

handbagage
• 

MS La Belle de Cadix inkl.:
• Välkomstdrink ombord
• Helpension ombord 
• Dryck till maten ombord 

(husets vin, öl, mineralvatten, 

• Utvalda drycker i baren ombord  
(dock ej champagne, konjak 
och vissa viner)

• Underhållning ombord
• Hamnavgifter
• Utflykter enligt dagsprogram

• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• 
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till 

Kammarkollegiet

* Flyg från Göteborg/Köpenhamn 
bokas på förfrågan.

I PRISET INGÅR EJ
Dricks till besättningen ombord på 
fartyget. Rekommenderat belopp är 

Resevillkor och avbeställningsregler 
finner du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

 

Medlem i Svenska 
Resebyråföreningen 
Din trygghet

Göteborg
Adress
Telefon

Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
031 - 762 85 10

Stockholm
Adress
Telefon

Hälsingegatan 49, våning 4
113 31 Stockholm
08 - 450 38 90

Org.nr
E-mail
Webb

556739-8382
info@escapetravel.se
www.escapetravel.se

MS LA BELLE DE CADIX

Hytter: Samtliga hytter är utvändiga 
och har badrum med dusch och toalett,  
hårtork, TV, radio, kassafack och luft- 
konditionering.

Faciliteter ombord: Hiss, restaurang, 
lounge med tv, bar med dansgolv,  
panoramabar och terass, franska balkonger,  
souvenirbutik och soldäck med solstolar.
Underhållning ombord.

Byggt år: 
Rederi: Croisi Europé
Standard: 

Antal däck:  
däck och huvuddäck

Antal passagerare: 
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PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se eller ring oss på 
031-762 85 10 eller 08-450 38 90.

I RESaN INGÅR
•	 Flyg till Venedig från Stockholm/

Göteborg/Köpenhamn t/r inkl.:
•	 Flygskatter
•	 1 incheckad väska + 1 

handbagage
•	 7 dagars / 6 nätters flodkryssning 

med MS Michaelangelo inkl.
•	 Välkomstdrink ombord
•	 Helpension ombord från middag 

första dagen till frukost sista 
dagen

•	 Dryck till maten ombord: Husets 
vin, öl, mineralvatten, juice kaffe/
te till måltiderna

•	 Utvalda drycker i baren (dock 
ej champagne, konjak och vissa 
viner)

•	 Underhållning ombord
•	 Hamnavgifter
•	 Transfers
•	 Engelsktalande lokalguider
•	 Svensktalande färdledare

I PRISEt INGÅR Ej
•	 Dricks till besättningen ombord 

på fartyget. Rekommenderat 
belopp är 5-7 Euro per person 
och dag. Detta är frivilligt och 
endast en rekommendation.

•	 Utflykter (Du har möjlighet att 
köpa till CLASSIC utflyktspaket 
eller DISCOVERY utflyktspaket).

Resevillkor och avbeställningsregler 
hittar du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORmatION

FAKTA OM FARTyGET
Fartyg: MS Michaelangelo Rederi: Croisi Europe
Byggt år: 2000, renoverat 2011 Standard: 4-stjärnigt
Längd: 276 m Antal passagerare: 158
Antal däck: 3. Sol-, övre-, och huvuddäck

Faciliteter ombord:  Restaurang, lounge med bar och dansgolv, reception, souvenirbu-
tik och soldäck med solstolar. Underhållning ombord.

Hytter: Samtliga hytter är utvändiga och har badrum med dusch och toalett, hårtork, 
TV, radio, kassafack och luftkonditionering.


