
 

AUTOTURIST d.o.o. putnička agencija 
Sjedište: Dobriše Cesarića 26A, 10430 Samobor   
 Poslovnica: Junija Palmotića 3, 10000 Zagreb 
OIB: 68668769149   HR-AB-01-080015747   MB: 1151908 
Tel: 01/4814-643, 4829-474               Fax: 01/4814-660  
e-mail: autoturist-park@inet.hr         web: 
www.autoturist.com.hr 

 

 

 
 

 
 
 
Program 
putovanja:  
Polazak autobusa u 4:00 sati s južnog parkirališta 
Gradskog poglavarstva u Zagrebu. Ugodno putovanje 
sjevernom Italijom u smjeru Venecije. Dolazak u luku 
Punta Sabbioni, ukrcaj na brod te nastavak putovanja do 
otoka sjeverne lagune. Posjet otoku BURANU koji će vas 
oduševiti svojim šarenim raznobojnim fasadama. Burano je 
najljepši u jutarnjim satima prije nego ga posjete brojni 

turisti. Kraći razgled otoka i mogućnost za kupovinu tipične buranske delicije; kolačića essi ili buranelli. 
Nastavak putovanja u smjeru otoka MURANO. Posjet jednoj od brojnih radionica stakla uz prezentaciju i 
mogućnost kupovine originalnih suvenira. Nakon prezentacije odlazak prema gradu ljubavi i karnevala – 
VENECIJI! Razgled povijesne jezgre čuvene Mletačke Republike: RIVA DEGLI SCHIAVONI – PONTE DEI 
SOSPIRI – PALAZZO DUCALE – BASILICA DI SAN MARCO – PONTE RIALTO – CANAL GRANDE.  Slobodno 
vrijeme. Oko 18:00 sati povratak brodom u Punta Sabbioni i nastavak putovanja u smjeru Zagreba. 
Dolazak na mjesto polaska očekuje se u noćnim satima.  
 

CIJENA ARANŽMANA IZNOSI 38 € / 286,90 Kn 
 

Cijena aranžmana uključuje: 
 Prijevoz autobusom turističke kategorije  
 Razgled Venecije i otoka prema programu 
 Posjet radionici stakla na Buranu 
 Licenciranog turističkog pratitelja  
 Jamčevinu i troškove organizacije putovanja 

 
Cijena aranžmana ne uključuje: povratnu kartu za brod na relaciji Punta Sabbioni – Burano – 
Murano – Venecija – Punta Sabbioni (20€ po osobi – plaćanje na licu mjesta), ulaznice za objekte 
koji se ev.dodatno posjećuju, troškove osobne prirode.  
 
VAŽNO: Od 16.1.2023. grad Venecija donio je odluku o naplati ulaska u grad. U trenutku izrade 
programa sustav naplate još nije stupio na snagu. U trenutku njegova uvođenja, i o iznosu 
nadoplate, putnici će biti obaviješteni u najkraćem mogućem roku.  
 
Napomena: Kalkulacija je rađena na bazi min. 40 osoba. U slučaju manjeg broja putnika, agencija zadržava pravo otkaza 
putovanja ili promjene cijene aranžmana. Za ovo putovanje potrebna je važeća osobna iskaznica ili putovnica. 
Preporučamo putno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja  i osiguranje od otkaza 
putovanja. Ostali uvjeti prema Općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane agencije Autoturist. 
 

REZERVACIJE I UPLATE: 

Datum putovanja:  
15. travnja 2023. / subota 

Venecija & otoci lagune 
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