VIATGE A VENECIA
Hotel American, situat al barri del Dorsoduro, es un hotelet petit de 3 estrelles
situat en un canal tranquil i agradable.
www.hotelamerican.com

Sortir i arribar de l’aeroport
A l’arribar recomano el camí mes ràpid, mes barat i mes bonic i es agafar un
autobús que porti a la Pza de Roma (2 euros per cap) i d’allà agafar un vaporetto
(el 1, el 82) el 1 es el mes lent perquè para a tot arreu, cal fer el Gran Canal fins a
la parada de vaporetto de l’Accademia. El viatge es molt bonic, agafeu lloc al
davant –si cal deixar passar un- es un passeig per la Venècia mes rica, on
l’arquitectura es mes exuberant, i es passa per sota del conegut pont de Rialto. Es
tarda una hora aproximadament. Quan s’arriba a l’Accademia a l’esquerra seguint
les indicacions per anar a la Peggy Guggenheim Collection i un cop passat el
primer pont a la dreta hi ha l’hotel (2 minuts caminant).
Al sortir cap a l’aeroport es pot fer directe amb vaixell, al costat de l’hotel hi ha
l’estació Zattere on la companyia Alilaguna fa una ruta que deixa fins l’aeroport,
costa 10 euros i el trajecte dura 1 hora i 20 minuts. Surten cada hora, a l’hotel hi
ha penjat l’horari, es mes còmode que el viatge pel Gran Canal però no es tan
maco.
El vaixell taxi des de l’aeroport fins l’hotel val uns 85 euros, des de la Pza. De
Roma 55 euros.
Els vaporettos
El trajecte de vaporetto es molt car, de la Pza Roma a l’academia val 5 euros, un
passi per 24 hores es de 10,50 euros i per tres dies es de 21 euros. Si voleu anar
a les illes de Murano, Burano i Torcello val la pena agafar-ho. Però aquest passi
no serveix per els vaixells que van directes a l’aeroport (Alilaguna).
Els bars i restaurants
Els llocs mols cèntrics son molt cars, però quan t’escapes del centre els preus
baixen. Al costat del hotel hi ha la taverna storica, es menja molt i molt be, no es
barato però la qualitat esta assegurada. La millor pizza del mon, o quasi
(recomanat per un recepcionista de l’hotel) es sortint de l’hotel a l’esquerra i
arribant a la Fondamenta (el passeig de davant de la illa de Giudeca) creuar el
pont i cap a la dreta fins arribar a l’església de Gesuati i just pasada una terrassa
que es diu Gianni, no es barata, la pizzeria que hi ha just al baixar del pont de

l’accademia sobre el gran canal es molt mes barata, i son bones les pizzes però
res a veure.
A la majoria de llocs cobren el cobert i entre un 10 i un 15% de servei.
Si aneu a les illes, les mes interessants per mi son Burano i Torcello, pero com
que Murano ve de pas podreu veure si voleu com fan el vidre i botigues molt
maques de vidre.
Es menja que t’hi mores a Torcello, la Locanda Cipriano (per es un restaurant de
molt de luxe) però també es menja molt ve a aquesta illa a la Locanda Taverna del
Diavolo, el menú de 20 euros de pasta i peix fregit es sensacional (tot inclos vi i
taxes i cobert). Si aneu a les illes us aconsello dinar a Torcello, es mes tranquil i
barat, i com que els vaixells passen cada hora es mes fàcil per esperar.
A la plaça Sant Marco al vespre toquen musica a les terrasses, al preu de la
beguda (una cervesa 9 euros, una copa de vi 7,5 i un cafè 5) cal afegir 5 euros per
taula per la orquestra, al vespres quan s’està molt cansat tot i els preus es un bon
lloc per descansar i relaxar-se. El mes famós es el Florian (mirant a la basílica a la
dreta), d’interior del local es molt bonic amb pintures al sostre, i seients de vellut
vermell

Les illes
Burano es la illa del color, façanes de tots colors, molt vistoses, es la illa dels
brodats, es molt rapit de visitar, amb ponts, canalets...i Torcello, es com els
aiguamolls, es molt verge, hi han algunes cases, restaurants i una església molt
bonica.
El Lido ha crescut massa, nomes si us fa il·lusió fer una copa al hotel des Bains,
de la pel·lícula Muerte en Venecia. Ara la platja esta plena de casetes i des de el
passeig no es veu res.
La Giudeca, es una illa molt popular, hi ha l’església de l’arquitecte Palladio de el
Redentore. Hi ha una hotel molt i molt car, el Cipriani, també hi ha l’alberg de
joventut

