
 

 

KARNEVAL U VENECIJI 

 

 

POLAZAK: 11.2.2012., 18.2.2012. 

Gondole, otoci, mostovi, bogata povijest, Sveti Marko, ulice, trgovi... To je Venecija, u 

povijesti nazivana i poznat kao "Dominantna" (La Dominante), "Presvijetla" (Serenissima), 

"Kraljica Jadrana", "Grad mostova", "Grad svjetlosti"... Najljepši grad na svijetu! 

  

 

Polazak iz Zagreba u 01:00 sati s Autobusnog kolodvora, peroni 502-506. Vožnja kroz 

Hrvatsku, Sloveniju i Italiju uz kraća zaustavljanje. Dolazak na pristanište Punta Sabioni u 

jutarnjim satima. Odlazak brodićem zvanim i vaporetto. Plovidba do TRGA SVETOG 

MARKA u VENECIJI. Šetnja do DUŽDEVE PALAČE – MOZDA UZDISAJA – NOVE 

PROKURATIVE – TORNJA  SA SATOM – ULICE MARCERIE – MOSTA RIALTO – 

TRŽNICE. Slobodno vrijeme za kupovinu, osobne programe ili posjet muzejima. Povratak 

brodićem/vapporettom iz Vencije sa Rive dei Schiavoni oko 18:00 h. Ukrcaj u autobus i 

vožnja prema Zagrebu. Dolazak na mjesto polaska u večernjim satima. 

 

CIJENA IZLETA PO OSOBI : 270,00 kn 

 

CIJENA UKLJUČUJE:    

prijevoz autobusom turističke kategorije, turističkog pratitelja tijekom putovanja, jamčevinu, 

troškove organizacije i prodaje izleta 

 

CIJANA NE UKLJUČUJE: 

fakultativne nadoplate, doplate za ručak, ulaznice i sve ne navedeno pod cijena uključuje 

 

 

OBAVEZNA DOPLATA: 

brod Punta Sabbioni – Venecija – Punta Sabbioni 15 € 

 

 



 

PUTNO OSIGURANJE 

Svim putnicima preporučujemo doplatu paketa putnog osiguranja: putno-zdravstveno 

osiguranje, osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje privatne 

odgovornosti, osiguranje prtljage i osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje otkaza 

putovanja može se uplatiti samo kod prijave za putovanje, u paketu sa zdravstvenim 

osiguranjem, dok se za zdravstveno osiguranje može uplatiti neposredno pred sam polazak na 

putovanje. Osiguranje se plaća gotovinom i jednokratno. 

 

NAPOMENE: Najmanji broj prijavljenih putnika jest 35. Organizator može promijeniti 

redoslijed obilazaka tijekom razgleda, kao i vremena polaska autobusa, zrakoplova, vlaka i 

broda, kada to zahtjeva situacija tijekom putovanja, ali se obvezuje da će program izvesti u 

cijelosti. Sadržaj razgleda ostaje kako je objavljen bez obzira na redoslijed obilazaka tijekom 

razgleda. Organizator putovanja zadržava pravo promjene hotela i prijevoznika u skladu s 

općim običajima u turizmu. Uz ovu ponudu vrijede i Opći uvjeti putovanja turističke agencije 

Piligrin. Osiguranje od odgovornosti uplaćeno kod Croatia osiguranja d.d, te zakonska 

jamčevina uplaćena Triglav osiguranje d.d. 

 

Organizator putovanja: PILIGRIN d.o.o turistička agencija, Nova Ves 14, Zagreb, tel. 

01/4666316, 099/4666316, www.piligrin.hr, ID KOD: HR-AB-01-080756369 

 


