
VENETIE
De meest romantische italiaanse stad die een uniek aspect biedt voor uw incentives

Gebouwd op 118 eilanden met een grilwerk van kanalen en Rio,  is Venetië een unieke plek in de
wereld. De beste manier om de stad te bezoeken is een wandeling naar keuze langs 400 bruggen,
enge steegjes (fondamenta) en straatjes (calli) die leiden naar pleinen met mooie kerken en elegante
boetieks. Met zijn duizend jarige geschiedenis, de fantastische omgeving, paleizen en musea  in
overvloed,  en  een  tijdloze  en  unieke atmosfeer,  maakt  van  een  verblijf  in  de  Serenissima een
zeldzaam moment om van te genieten.

 Klassieke bezichtigingen en excursies: 

 Tour klassiek Venetië: transfer naar San Marco met openbare
vaporetto of met gereserveerde boot. Bezoek aan het San Marco
plein  omringd  van  «Procuratie»  zetel  van  talrijke  musea,  de
Campanile, de klokkentoren en de Basiliek San Marco.

 Het Dogenpaleis: symbool van de venetiaanse glorie en macht,
het Paleis was de verblijfplaats van de Dogen en zetel van de
regering  van  de  Republiek  Venetië,  met  een  rechtbank  en
gevangenis. In de zalen van het Paleis zijn werken van Titiaan, Tintoretto , Veronese. 

 Het onbekend Venetië, de kerk van de Frari en de School van San Rocco: de prachtige kerk
van de Frari in gotische stijl, bewaard werken van Titiaan en  Bellini; de School van San Rocco,
met 56 schilderijen van Tintoretto.

 Het  stadsgedeelte  Dorsoduro  met  de  Galleria  dell'Accademia  en  de  kerk  de  la  Salute:
wandeling in het stadsgedeelte van Dorsoduro, de Galleria dell'Accademia met een kompleet
overzicht van de Venetiaanse schilderkunst;  de kerk La Salute, gigantische votive, gebouwd in
1631 onder de grootste meester in Venetiaanse barok, Baldassare Longhena, om het einde te
vieren van een wrede pestepidemie. Gebouwd op het puntje van de Douana, geeft dit gebouw
een volmaakt beeld van de Venetiaanse barok.

 Excursie met privaat boot naar de Lagune eilanden Murano,
Burano, Torcello: Murano, wereldbekend om zijn glasblazerijen
met bezoek aan een atelier.  Burano ,  gelegen te noorden van
Venetië  pittoresk  vissersdorp  met  zijn  kleurrijke  huisjes  en
bekend om het prachtige kantwerk.

 Panoramische boottocht in de kanalen van Venetië:  boottocht
in de Lagune van San Marco on de stad te bewonderen vanuit
een ander prospectief.

 Tocht in gondel: een uitzonderlijke tocht in een magische atmosfeer en om te genieten van deze
magische stad.



 Ongekende bezichtigingen en excursies: 

➢ de geheime routes in het Dogenpaleis: dit bezoek geeft de gelegenheid de oude gevangenissen,
de geheime archieven, de folterzaal te ontdekken. Het bezoek eindigt in de  vergaderzaal van de
Drie  Hoofden  van  de  Raad  van  Tien,  die  vier  ongekende
werken bewaart van  Hieronymus Bosch, in de zaal  van de
drie Inquisiteurs (duur bezoek ca. 1.20 uur).

➢ Bezoek aan het Theater La Fenice met aperitief:  ontdekking
van  het  theater  met  de  foyer,de  zaal,  de  Apollinese  zalen.
Duur ca. 1.15 uur.  Op het einde van het bezoek wordt een
aperitief aangeboden in de Zalen Apolinee.

➢ Het Barok Venetië: Scuola Grande dei Carmini waarvan het plafond werd gerealiseerd door
Tiepolo. Cà Rezzonico, in barokstijl, sinds 1934, is het paleis een museum  toegewijd aan de
Venetiaanse barok. 

➢ Wandeling door het onbekend Venetië: 2 uur naar de ontdekking van de verboren schatten in
Venetië. Vertrek van Campo San Zaccaria, vervolgens Campo Santa Maria Formosa met zijn

kerk,  Campo  SS  Giovanni  en  Paolo.  De  wandeling
eindigt in  Campo Manin met een bezoek aan de Scala
del Bovolo.

➢ Bezoek  aan  een  werkplaats  voor  vervaardiging
maskers: gedurende het bezoek van ca. 45 minuten leert
men de verschillende technieken voor de vervaardiging
van een masker. 

➢ Bezoek aan een laboratorium antieke stoffen: een laboratorium waar men nog heden brokaten
en damast in zijde bewerken met oude decoratieve motieven. 

➢ Tocht in gondel met muziek en prosecco: een uitzonderlijke en magische tocht in gondel om te
genieten van een fascinerend spektakel gepaard met een muzikant gekleed als gondelier en een
glaasje prosecco.

➢ De Riviera del Brenta: boottocht op de Riviera del Brenta en
ontdekking van de villa's die zich langs de oevers bevinden.
Vertrek met boot vanuit Venetiëà en terugkeer met autocar
vanuit Padova. 

➢ Tocht met  dragon boat op Canal Grande: tocht op de Canal
Grande  met  zicht  op  de  talrijke  bruggen  (Scalzi,  Rialto,
Accademia);  mogelijkheid  om  langs  enkele  Rio  een
ondenkbaar Venetië te ontdekken, met in elke hoek talrijke
details en curiositeiten.



➢ Excursie met zeilboot Venetië/de eilanden/Chioggia/Venetië: met deze excursie heeft men een
algemeen zicht over de ganse Venetiaanse Lagune met het Canale de la Giudecca, San Marco,
Venetië Lido, de eilanden, Chioggia. Terugkeer naar Venetië. Een typisch  middagmaal in een
restaurant aan de Lagune.

 Team Building: 

● Schattenjacht te Venetië op basis van verschillende onderwerpen zoals «Corto Maltese en de
schat van de Accademia», «de Magie van Carnaval», «James  Bond en de dief van Venetië»:
het spel  heeft plaats in de straatjes en pleintjes  van Venetië wat toelaat bekende en minder
bekende plekken te ontdekken van deze magische stad.

● Vervaardiging van maskers: deze aktiviteit geeft de mogelijkheid aan iedere deelnemer, ook al
heeft men geen enkele ervaring op dit domein, een gedecoreerd masker te vervaardigen volgens
zijn eigen smaak en mogelijkheid en is zo een uniek souvenir  van zijn verblijf te Venetië.  De
aktiviteit is voorgegaan van een korte theoretische uitleg.  Terugkeer in hotel. Avondmaal in
restaurant en overnachting.

● Dragon Boat: tocht met Dragon Boat op het Canal Grande
en de Rio met op het einde een kleine wedstrijd tussen de
twee boten.

● Regata  met  zeilboot  in  de  Lagune  van  Venetië:  de
deelnemers,  verdeeld  in  groepen  van  8/10  personen,
confronteren zich tijdens verschillende regatas.

● Minuette  lessen: twee  danskoppels  en  een  dansmeester  in  traditionele  kledij  geven  een
demonstratie van één van de meest bekende  dansen tijdens de Venetiaanse feesten in de XVIIe
eeuw. Men wordt vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan de dansen om de basispassen
te leren op basis van de noten van de beroemde Minuet van  Boccherini.

 's Avonds: 

Diner met muziek in een typisch restaurant;
privaat paleis of restaurant voor een galadiner; 
gekostumeerde avond met muziek en ambiance (bloemdecoratie,
obers  in  livrei,  barok  muziek  of  animatie   Comédie  de  l'Art,
kostuum verhuur);
Transferten in gondel naar het resturant of paleis;
Gastronomische diners; 
een avond in de opera; 
Concerten in kerken en paleizen van de stad.



Venetie...enkele ideetjes…

1e dag – Venetië
Aankomst  op de luchthaven van Venetië  met  verschillende vluchten,  ontmoeting  met  onze
begeleider en transfer met gereserveerde boot naar de stad. Een hostes zal permanent op de
luchthaven zijn gedurende de ganse dag. Bovendien is er bij elke transfer en bij de check-in in
het  hotel  een  assistente  voorzien.  Onderbrenging  in  het  hotel  en  briefing  van  het
reisprogramma. In de late namiddag, aperitief in «Café Florian», avondmaal in het restaurant en
overnachting. 

2e dag – Venetië
Ontbijt in het hotel. Voormiddag werkprogramma in een   congreszaal van het hotel. Buffet-
middagmaal in het restaurant van het hotel. 

De namiddag is gewijd aan vrijetijds-aktiviteiten: 

Schattenjacht  in  de  «calli  en  campielli»  van  Venetië: tijdens  het
verloop van het spel, ontdekking van de plaatsen die Venetië bekend
gemaakt  hebben.  De  deelnemers  moeten  groepen  vormen  en  hun
kapitein aanduiden.  Deze is verantwoordelijk voor zijn groep en is de
enige persoon die de toelating heeft de vragen te beantwoorden die de
begeleiders zullen stellen tijdens verschillende locaties onderweg voor
de schattenjacht. Een straatplan van Venetië zal aan elke deelnemer
worden overhandigd. 

Tour  in  helicopter  boven de Lagune  van Venetië:  vertrek van de  luchthaven van Nicelli
gelegen in Venetië-Lido en vlucht boven het bekken van San Marco, Murano, Burano, Mazorbo,
San Francesco et Sant'Erasmo 
Duur van de tour 10 minuten

Mini-kursus voor het maken van maskers: transfer naar een typisch venetiaans atelier voor het
realiseren van een masker naar eigen smaak en fantasie. Het doel van
deze  activiteit  is  zeer  ambitieus  en  niet  alleen  praktisch:  elke
deelnemer, ook al heeft men geen enkele ervaring, realiseert een goed
afgewerkt masker, dat dan een bijzonder en persoonlijk souvenir zal
zijn van zijn verblijf te Venetië . De activiteit wordt steeds voorgegaan
van een korte theoretische uitleg. Terugkeer naar het hotel, avondmaal
in een typisch restaurant en overnachting. 

3e dag:  Venetië
Ontbijt in het hotel- De voormiddag een activiteit «team-building». 



Dragon-Boat
De «dragon boat» is een grote chinese kano met een capaciteit tot 20 personen. De deelnemers
worden verdeeld in twee ploegen. Elke ploeg heeft een «Dragon-boat»  10 personen. De richting

van de kano wordt geregeld door het roer en de ploeg dient tegelijkertijd
te roeien  Na de tour is er een kleine wedstrijd op het  Canal Grande
tussen de twee ploegen. Het doel van de activiteit is de samenhang van
de groep. Duur van de activiteit  ca.2 uur. 

Middagmaal in een restaurant in de stad. Namiddag, geleid bezoek aan
Venetië. Het historisch centrum: de Basiliek, religieus en civiel centrum
van Venetië, de Campanile ,  met een hoogte van 96 meter, die dienst
deed  als  wachttoren  en  door  Galileo  gebruikt  werd  voor  zijn
experimenten. Het S. Marco plein wordt beschouwd als het het hart van
Venetië, vooral door de grote concentratie van prachtige monumenten.

Bij  zonsondergang,  gondeltocht langs de kanalen van Venetië.  Afscheidsdiner in de bekend
restaurant van de stad. Overnachting. 

4e dag: Vertrek
Ontbijt in het hotel. Een hostes zal de ganse dag in het hotel aanwezig zijn om de transfers te
organiseren.


