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Není-li uvedeno jinak, 
platí ceny v tomto průvod-
ci pro dvoulůžkový po-
koj s koupelnou (koup.) 
a snídaní. Liší se v zá-
vislosti na sezóně a také 
délce pobytu! I přes vel-
kou ubytovací kapacitu 
Benátek je třeba rezervo-
vat si pokoj až tři měsíce 
dopředu, a to pro obdo-
bí od července do srpna 
a v únoru (během karne-
valu). V ceně pokoje není 
započtena turistická taxa 
(mezi 0,50 € a 5 € za oso-
bu a den opět podle se-
zony a typu ubytovacího 
zařízení).  

KDE REZERVOVAT

Associazione 
Veneziana Albergatori 
(AVA)

 ➔ Tel. 041 522 80 04  
www.avanews.it
Jsou povinni pomoci ces-
tujícím bez ubytování. Po-
platek za rezervaci 2 €.

APARTMÁNY

Prožijte několik dní jako 
Benátčan. Navštivte také 
stránky www.airbnb.cz 
a www.veniceactually.com
Casa d’Arno

 ➔ 36, rue de la 
Roquette Paris (11e) 
Tel. 01 44 64 86 00 (France) 
www.casadarno.com
Od prostého ubytování až 
po honosné paláce. Od 
480 € za týden (dle se-
zóny).
Loc’Appart

 ➔ 75, rue de la Fontaine-au-
-Roi, Paris (11e) 
Tel. 01 45 27 56 41 (France) 
www.locappart.com
Od studií až po měst-
ské domy pro 8 osob. Od 
76 €/den (dle sezóny).

OD 50 €

Foresteria Valdese 
(A C3)

 ➔ Castello 5170 Fondamenta 
Cavagnis Tel. 041 528 67 97 

www.foresteria venezia.it
Jeden z nejlepších pomě-
rů kvalita/cena ve městě 
v paláci z 18. st., který se 
stal doupětem mladých 
cestovatelů. 32– 35 €/oso-
ba ve společné ložnici; 
100– 140 € za dvoulůžko-
vý pokoj.
Ai Do Mori (A B5)

 ➔ San Marco 658 Calle larga 
San Marco Tel. 041 520 48 17 
www.hotel ai domori.com
Jen krůček od náměstí 
Svatého Marka, 14 po-
hodlných pokojů, někte-
ré s výhledem na Zvonici 
a střechy Dóžecího paláce. 
Číslo 11 se soukromou te-
rasou si zamilujete. 
50– 150 € (bez snídaně).
Locanda Montin (C D5)

 ➔ Dorsoduro 1147 
Fondamenta di Borgo 
Tel. 041 522 71 51   
www.locandamontin.com
Pokoje bez příkras, ale se 
soukromou zahradou, na-
proti poklidnému kanálu 
Romite, pod úchvatným 

loubím, které ukrývá slav-
ný hostinec. Klid zaručen. 
50– 160 €.
Locanda Silva (A B4)

 ➔ Castello 
4423 Fondamenta del 
Rimedio Tel. 041 522 76 43 
www.locanda silva.it
Ideální pro rodiny: pro-
storné a bezchybné po-
koje, i když atmosféra 
malinko zastaralá. Společ-
ný sál na každém patře. 
60– 140 €.
Istituto Ciliota (B C2)

 ➔ San Marco 2976 Calle 
delle Muneghe 
Tel. 041 520 48 88  
www.ciliota.it
Tento starobylý klášter 
ukrývá šarmantní vnitř-
ní dvůr, skutečný přístav 
klidu. Díky kvalitnímu 
servisu a 34 prostorným 
pokojům (51 v létě) zapo-
menete na standardní vý-
zdobu. 60– 170 €.
Pausania (B A2)

 ➔ Dorsoduro 2824 
Fondamenta Gherardini 

Tel. 041 522 20 83  
www.hotelpausania.it
Úchvatný benátský pa-
lác z 14. st. pro cestu do 
minulosti: gotická okna, 
dřevěné stropy, původní 
schodiště a trávník k od-
počinku. 65– 340 €.
Ca’ Turelli (C D5)

 ➔ Dorsoduro 1162 
Fondamenta di Borgo 
Tel. 348 303 46 88  
www.caturelli.it
Rodina Caturelli spravuje 
mistrně tento dům o roz-
loze 250 m2. Tři moderní 
a střídmě zdobené poko-
je a bufet, kde se podává 
snídaně ve velkém spole-
čenském sále. 70– 130 €.

OD 80 €

Barababao (A A3)
 ➔ Cannaregio 5835 Campo  

San Giovanni Grisostomo 
Tel. 349 877 80 19  
www.barababao.it
B&B, který se tváří jako ro-
dinný penzion, té rodiny, 

která vede bar (poklidný) 
níže. Ticho a jen pár kroků 
od Rialta. 80– 150 €.
Ai due Fanali (E B4)

 ➔ Santa Croce 946 Campo 
di San Simeone Profeta 
Tel. 041 71 84 90  
www.aiduefanali.com
Na malém náměstíčku, 
které působí jako soukro-
mé, je krásný barevný ho-
tel. Jasné pokoje s bílými 
záclonami bez přehnané-
ho zdobení, některé z nich 
s výhledem na campo. 
Příjemná terasa osázená 
stromy. 80– 250 €.
Casa Kirsch (A C5)

 ➔ Castello 4266 Calle dei 
Albanesi Tel. 041 528 61 27 
www.casakirsch.com
Design ve službách po-
hodlí! Pastelové barvy, 
viditelné trámy, zrcadla 
a královské postele ve 
třech elegantních pokojích 
v tomto B&B nového stylu. 
80– 320 €.
Do Pozzi (B E2)

 ➔ San Marco 2373 Calle 

larga XXII Marzo 
Tel. 041 520 78 55  
www.hoteldopozzi.it
Vchod ze dvora, který 
je blízko obchodní uli-
ce Calle larga XXII Marzo, 
200 m od náměstí Svaté-
ho Marka. Pokoje trochu 
úzké, ale budete se tam 
cítit dobře. Snídaně v létě 
na terase uprostřed zele-
ně. 80– 400 €.
A le Boteghe (B C1)

 ➔ San Marco 
3438 Calle delle Botteghe 
Tel. 349 197 48 33  
www.aleboteghe.it
Dva dvoulůžkové a jeden 
třílůžkový pokoj v tomto 
B&B umístěném ve 3. pa-
tře benátského paláce. 
Veškeré pohodlí a bohaté 
snídaně s pozorností ser-
vírované majitelkou Cla-
rou. 90– 115 €.
Locanda Fiorita (B D1)

 ➔ San Marco 3457/A 
Campiello Nuovo 
Tel. 041 523 47 54   
www.locanda fiorita.com
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Aeroporto Marco 
Polo

 ➔ V Tessera, 13 km 
na severovýchod od 
Mestre, na laguně 
Tel. 041 260 92 60 
Ztracená zavazadla  
Tel. 041 260 92 22   
Denně 9– 19   
www.veniceairport.it
Přímé lety do Prahy, 
Vídně a mnoha 
evropských měst. 
Aeroporto di Treviso

 ➔ V Trévise, 40 km na 
severozápad od Benátek 
Tel. 042 231 51 11  
www.trevisoairport.it
Letiště low-cost letů 
(Ryanair, German 
Wings...)

SPOJENÍ LETIŠTĚ–
BENÁTKY

Aeroporto Marco Polo
Autobus

 ➔ Každých 20– 30 minut 
k piazzale Roma (C B2) 
Cesta 20 min Jízdenka 8 € 
(4 € s turistickým lístkem)
Loď (Waterbus)

 ➔ www.alilaguna.it Odjezd 
každých 30– 60 min. Cesta 1 
h 15 k San Marco. Zpáteční 
27 € (25 € na Internetu)
Taxi

 ➔ 40 € Cesta 20 min
Až na Piazzale Roma.
Lodní taxi

 ➔ 110 € Cesta asi 30 min 
Aeroporto di Treviso
Autobus

 ➔ Odjezd každých 25 min 
Cesta 1 h 10 Jízdenka 22 €

VLAK A AUTOBUS

Železniční spojení
Nádraží Santa Lucia (C B1)

 ➔Tel. 041 78 56 70 / 
89 20 21 www.trenitalia.com
Nachází se na laguně, 
nespleťte si s nádra-
žím Venezia-Mestre (na 
pevnině).
Železniční spojení 
ČR–Benátky

 ➔ Tel. 221 111 122  
www.cd.cz, www.idos.cz
S přestupem v Linci, 
Mnichově či Vídni, cesta 
z Prahy trvá 12–14 h.
Benátky–Itálie
Pravidelné vlaky do Mi-
lána, Turína, Bologne, 
Florencie a Říma.

 ➔ www.trenitalia.com 
Spojení autobusem
Přímé spoje FlixBus 
(přes Č. Budějovice), 
Tourbus (přes Brno), 
cesta trvá 12 h.

 ➔ www.idos.cz

PO SILNICI

Automobil
Povinné parkování při 
vjezdu do města.

 ➔ www.veniceparking.it 
Denně 24 h/24
Autorimessa Tronchetto

 ➔ Isola del Tronchetto 
Tel. 041 520 75 55  
Tarif 21 €/24 h
Autorimessa Comunale

 ➔ Piazzale Roma 496 
Tel. 041 272 72 11  
Tarif 26 €/24 h
Parcheggio Sant’Andrea

 ➔ Piazzale Roma 
Tel. 041 272 73 04  
Tarif 7 €/2 h
Autobus
Linky (ACTV) spojují 
Mestre s Piazzale Roma.
Taxi

 ➔ Tel. 041 595 20 80
Jezdí mimo oblasti 
lagun.

PŘÍJEZDOVÉ CESTY DO BENÁTEK

VAPORETTO POD MOSTEM RIALTO

LODNÍ TAXI PŘED NÁDRAŽÍM SANTA LUCIA



SAN MARCO-
DOGANA

SAN MARCUOLA-
FONDACO DEI TURCHI

SANTA SOFIA (CA’ D’ORO)-
PESCARIA

SAN TOMA-
SANT’ANGELO

SAN BARNABA- 
SAN SAMUELE

SANTA
MARIA DEL GIGLIO-

LA SALUTE

CARBON-
RIVA DEL VIN

CANNAREGIO

SAN
POLO

DORSODURO
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CASTELLO

SANTA
ELENA

SAN
PIETRO

SAN
GIORGIO

SAN
MICHELE

MURANO

SAN MARCO

SANTA
CROCE

FERROVIA
SANTA LUCIA

STAZIONE
MARITTIMA

Doprava a hotely v Benátkách

Sympatický hotýlek v 1. 
patře krásné okrové bu-
dovy na Campiello Nuovo. 
10 malých, ale úchvatných 
pokojů. 90– 190 €.
La Fenice (B E2)

 ➔ San Marco 
1936 Campiello Fenice 
Tel. 041 523 23 33   
www.fenicehotels.com
Původní lustr, benátská pa-
tina... všechno kouzlo této 
budovy na pěkném náměs-
tíčku, nedaleko La Fenice. 
Oblíbenější jsou pokoje 
umístěné ve starověkém 
křídle. 90– 320 €.
Casa Verardo (A C5)

 ➔ Castello 4765 Campo SS. 
Filippo e Giacomo 
Tel. 041 528 61 38  
www.casaverardo.it
Elegantní a útulný hotel 
má skvělou polohu mezi 
mostem vzdechů a ná-
městím Santa Maria For-
mosa. Na 4 poschodích 
v palazzu z 16. st. je roz-
loženo 23 pokojů. Hezká 
zahrada, kde si můžete 

dát v létě snídani.  
90– 390 €.
Bel Sito (B E2)

 ➔ San Marco 2517 Campo 
Santa Maria del Giglio 
Tel. 041 522 33 65  
www.hotel bel sito venezia.it
34 pohodlných pokojů 
v romantickém prostředí 
z 18. až 19. st. mezi Vel-
kým kanálem a La Fenice. 
90– 400 €.
Antica Locanda Al 
Gambero (A A4)

 ➔ San Marco 4687 Calle dei 
Fabbri Tel. 041 522 43 84  
www.locandaalgambero.com
30 pohodlných pokojů, 
mezi mostem Rialto a ná-
městím Svatého Marka, 
některé s výhledem na 
sousední kanál. Slavné 
Bistrot de Venise v pří-
zemí, kde můžete pove-
čeřet i pozdě v noci. 90– 
400 €.
San Moisè (B F2)

 ➔ San Marco 2058 Piscina 
San Moisè Tel. 041 520 37 55  
www.sanmoise.it

Dům ze 17. st. v tiché ulič-
ce si uchoval svůj staro-
bylý charakter (krásné 
vysoké stropy, původní 
štuková výzdoba a lampy 
Murano). Některé z 16 po-
kojů s výhledem na kanál. 
90– 700 €.
Galleria (B C3)

 ➔ Dorsoduro 878/A Rio terrà 
Antonio Foscarini 
Tel. 041 523 24 89  
www.hotelgalleria.it
Palác ze 17. st. nejčistšího 
benátského stylu (krásné 
klenuté dveře, lustry Mura-
no, čalounění) a 10 velkých 
pokojů. Nedaleko mostu 
Accademia. 100– 300 €.
Locanda Sturion (D E3)

 ➔ San Polo 679 Calle del 
Sturion Tel. 041 523 62 43  
www.locandasturion.com
3hvězdičkový hotel se na-
chází v sídle z 15. st., které 
vede k Velkému kanálu. 11 
luxusních pokojů, několi-
kajazyčná knihovna o Be-
nátkách, vše ve starém sty-
lu. 100– 380 €.

Ca’ Pisani (B B3)
 ➔ Dorsoduro 979/A Rio terrà 

Antonio Foscarini 
Tel. 041 240 14 11  
www.capisanihotel.it
Ca’Pisani, otevřený v roce 
2000, byl prvním hotelem 
designového stylu v Benát-
kách. Toto velkolepé zaří-
zení zahrnuje restauraci, 
bar, turecké lázně a krás-
nou terasu. 115– 420 €.

OD 120 €

Pensione Accademia –  
Villa Maravege (B B2)

 ➔ Dorsoduro 1058  
Fondamenta Bollani 
Tel. 041 521 01 88   
www.pensioneaccademia.it
27 pokojů v úchvatné vile 
ze 17. st., která je obklopena 
velkou kvetoucí zahradou 
(lehátka k dispozici). V okolí 
mostu Accademia. Odpoči-
nek zaručen. 120– 370 €.
Flora (B E2)

 ➔ San Marco 2283/B Calle 
Bergamaschi 

Tel. 041 520 58 44  
www.hotel flora.it
Klidný hotel pro pobyt snů 
jen pár kroků od náměstí 
Svatého Marka: příjemný 
vnitřní prostor s fontánou 
pro chvilku odpočinku v lé-
tě. 40 pokojů. 130– 542 €.
Pensione Guerrato (D E3)

 ➔ San Polo 240/A Calle Drio  
la Scimia Tel. 041 528 59 27  
www.pensione guerrato.it
Hned za trhem Rialto se 
nachází příjemný hotel. 19 
prosvětlených pokojů, jež 
kontrastují s poněkud nevý-
raznou recepcí. 100 € (bez 
koup.) nebo 145 € (s koup.).
Casa Burano

 ➔ Burano Tel. 041 52 72 281   
Mars-nov. www.venissa.it
Designové pokoje na ba-
revném ostrově Burano 
rozmístěné v domě rybá-
řů dle konceptu „rozptýle-
ného hotelu“ (co nejblíže 
obyvatelům). Několik krás-
ných pokojů též na ostrově 
Mazzorbo. Snídaně 24 €. 
150– 250 €.

Oltre il Giardino (D B4)
 ➔ San Polo 

2542 Fondamenta Contarini 
Tel. 041 275 00 15 www.
oltreilgiardino-venezia.com
Kousek od baziliky Frari se 
nachází doupě pro cesto-
vatele, kteří mají rádi dis-
krétnost. Krásná stavba 
bílé barvy, s minimalistic-
kou výzdobou a zahradou, 
patřila umělkyni Almě Ma-
hlerové. Od 180 €.
Metropole (F B2)

 ➔ Castello 4149 Riva degli 
Schiavoni Tel. 041 520 50 44 
www.hotelmetropole.com
Luxus a pozornost do de-
tailu v tomto paláci, který 
je zaplněn starožitnostmi 
a každý pokoj je zcela jiný. 
Úchvatné výhledy na lagu-
nu. Zahrada a moderní re-
staurace. 225– 850 €.

PALÁCE

Hotel Danieli (F B2)
 ➔ Castello 4196 Riva degli 

Schiavoni Tel. 041 522 64 80 

www.danieli hotel venice.com
Mramor a lustry v monu-
mentálním hotelu, který 
nesčetněkrát hostil vý-
znamné postavy 20. st. 
320– 1 060 €.
The Gritti Palace (B E2)

 ➔ San Marco 2467 Campo 
Santa Maria del Giglio 
Tel. 041 79 46 11 
fr.grandluxuryhotels.com
Palác z 16. st., který na-
vštívil Ruskin, Heming-
way nebo Simenon. 460– 
1 260 €.
Belmond Hotel Cipriani

 ➔ Giudecca 10 
Tel. 041 240 801  
www.belmond.com/hotel-
cipriani-venice
Ultra luxusní pokoje, vyhří-
vaný bazén, zahrada růží 
a lázně hodny tohoto jmé-
na; Cipriani je dokonalým 
místem pro svatební noc. 
Ležící na ostrově Giudecca, 
nabízí neuvěřitelný výhled  
na Zattere, San Marco a la-
gunu. Nezapomenutelný 
zážitek! Od 800 €.

GONDOLY

Není Benátek bez 
gondol! Jak ještě snáz 
objevit skryté poklady 
v zákrutách tohoto 
Dóžecího města? 
Tento romantický záži-
tek, který se stal postu-
pem času výhradně turi-
stickou záležitostí, nijak 
neztratil na svém význa-
mu. Součástí povolání 
gondoliéra je mezi Be-
nátčany vysoce ceněné 
a předává se zpravidla 
z otce na syna. 
A ceny za projížďku si 
určují právě oni, i když 
oficiální tarif začíná na 
80 € za 35 minut (v no-
ci vyšší cena). 
Úžasné!

LOĎ

Vaporetto
Benátský autobus! Obec-
ný název pro tři typy lodí: 
vaporetto v pravém slova 
smyslu (velká a poma-
lá loď), motoscafo (nižší 
a užší) a motonave (pat-
rová loď). Obsluhují celé 
město, ostrovy na seve-
ru (Murano, Burano...) 
a fungují nonstop (4 noč-
ní linky).
ACTV (C B2)

 ➔ Piazzale Roma 
Tel. 041 24 24 www.actv.it
Jízdenky
K zakoupení na palubě, 
hlavních stanicích, v ki-
oscích a informačních 
centrech.

 ➔ 7,50 €/75 min
 ➔ Linka 1 : 4 € / jízdu
 ➔ Turistické jízdné je 

výhodnější při zakoupení 
dvou a více cest (20 €/24 h;  
30 €/ 48 h ; 40 €/ 72 h;  
+ 12 € s lístkem z letiště)
Rolling Venice Card

 ➔ Tarif 22 €/72 h
Dopravní karta (6 €) 
pro mladé v rozmezí 
6– 29 let.
Předplatné City Pass 
Venezia Unica

 ➔ 20– 60 € (od 1 do 7 dní) 
Dopravní karta (vapo-
retto a autobus), kde si 
sami vyberete paramet-
ry a která nabízí slevy na 
muzea, výlety, restaura-
ce... Prodej v ACTV a na 
Internetu.
Traghetto
Větší gondoly pro více 
osob spojují oba břehy 
Velkého kanálu.

 ➔ 2 € cesta (0,70 € 
s předplatným City Pass)
Lodní taxi

 ➔ Tel. 041 522 23 03
Z Piazzale Roma na Pia-
zza San Marco počítejte 
s cenou 60 €.

PŘÍSTAVIŠTĚ TRAGHETTI TRAGHETTO NA VELKÉM KANÁLU

GONDOLIÉR

GONDOLA



SAN MICHELE BURANO

Výlety

La Giudecca
➔➔ Linky 2, 4.1, 4.2

Na tomto poklidném os-
trově nenajdete žádné 
módní butiky, ale několik 
krásných kostelů, mezi 
nimi Chiesa del Reden-
tore navržený Palladiem, 
námořní sklady a ně-
kdejší továrny přeměně-
né na umělecká centra 
nebo rezidenční obydlí. 
Pěkná procházka podél 
severního nábřeží, čelem 
k Benátkám, až k Molino 
Stucky, krásnému příkla-
du průmyslové cihlové ar-
chitektury přeměněné na 
luxusní hotel. 
Ristorante La Palanca

➔➔ Giudecca 448 
Tel. 041 528 77 19  
Kuchyně Po– so 12– 14.30 
Bar 7– 21

Vyhlášená a oblíbená re-
staurace za jen málo pří-
jemnou výlohou! Na terase, 
čelem k Benátkám, se ser-
víruje jednoduchá kuchy-
ně na bázi ryb. Jídlo 9– 16 €.

Lido
➔➔ Linky 1, 5.1, 5.2, 6, 10, 14, 

17 (2, 8 léto)
Lido, lázeňské místo, 
v módě na počátku 20. 
st., stále láká navštěvníky 
svými písečnými plážemi 
vzdálenými pouhých 20 
minut od Benátek (pozor, 
vstup na většinu míst je 
zpoplatněn). U příležitos-
ti slavného Mostra se na 
tomto místě schází od ro-
ku 1932, vždy v září, hvěz-
dy kinematografie. 
La Tavernetta

➔➔ Via F. Morosini, 4 

Tel. 041 526 1417  
III– X:  denně 12.30– 14.30, 
19– 22.30
Tato malá restaurace na-
bízí nápaditou benátskou 
(rybí jídla) a toskánskou 
(masa) kuchyni. K cho-
dům jsou zde pečlivě vy-
bírána také vína: Ottavio, 
someliér, byl zvolen nej-
lepším someliérem Itálie! 
Jídlo 35– 70 €.
Gelateria da Tita

➔➔ Gran Viale Santa Maria 
Elisabetta 60 
Tel. 041 526 03 59  
Pol. I– II, XI: st– po 7– 22; 
III– IV, X: denně  7– 22;  
V– IX: denně 7– 0
Tradiční šťavnaté zmrzliny, 
servírované v pohárech, 
kornoutech či jako zmrzli-
nové dorty mattonelle.

Sant’Erasmo
➔➔ Sant’Erasmo Linka 13

Nenápadný koutek země 
uprostřed laguny, Sant’ 

Erasmo je opravdovým 
přístavem klidu! Slavné 
castraure (rané fialové 
artyčoky), prodávané na 
trhu v Rialto, pocházejí 
z tohoto úrodného ostro-
va, kterému se přezdívá 
„zelinářství Benátek“.

San Michele
➔➔ Linka 4.1 Station Cimitero 

Tel. 041 729 28 11  
Léto: denně 7.30– 18;  
zima: denně 7.30– 16.30
Tento ostrov, tváří k Fon-
damente Nove, ovinutý 
cihlovými hradbami, ukrý-
vá od roku 1837 benátský 
hřbitov. Mezi slavnými 
osobnostmi, které zde 
spočívají: Igor Stravinsky, 
Serge de Diaghilev, Ezra 
Pound a Zoran Mušič.

Murano
➔➔ Linky 3, 4.1, 4.2, 13

Pro snížení nebezpečí 
požáru v Benátkách, ale i 

Na lagunu, procházky 
a zajímavá místa! 
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XI– II: denně 10– 17
Nejstarší budova be-
nátské laguny! Postave-
na již v 7. st., katedrá-
la staví na odiv zvonici 
v benátsko-byzantském 
stylu a strohou fasádu, 
která silně kontrastuje 
s interiérem, pokrytým 
nádhernými zlacenými 
mozaikami (12.–13. st.), 
oslňujícími jemností 
a precizností.
Al Trono di Attila

➔➔ Via Borgognoni, 
7/a Tel. 041 73 00 94  
Denně 12– 14.30  
(a V–IX: pá– so 19– 21.30)
Ryby a korýši (z nich 
krab v peci, speciali-
ta podniku) na jídel-
ním lístku této trattorie, 
která za krásných dní 
rozkládá svou úchvat-
nou stinnou terasu na 
břehu vody stejně jako 
stoly na zahradě. Jídlo 
35– 50 €.

pro lepší ochranu tajem-
ství výroby skla, rozhodla 
ve 13. st. Benátská re-
publika přemístit fornaci 
(pece) sklářských mistrů 
na ostrov Murano. Ně-
které dílny otevřely dveře 
veřejnosti: jistě komerč-
ní záležitost, ale pozo-
rovat zblízka řemeslníky 
opravdu stojí za to! 
Museo del Vetro

➔➔ Fondamenta Giustinian, 
8 Tel. 041 527 47 18  
IV– X: denně 10– 18;   
XI– III: denně 10– 17
Kompletní historie skla, 
prehistorické pozůstatky 
i ozdoby z 21. st.! 
La Perla Ai Bisatei

➔➔ Campo San Bernardo, 1 
Tel. 041 739 528  
Denně 11– 15
Dobrá restaurace, kde si 
bez okolků pochutnáte 
na bohatých a kvalitních 
jídlech. Plněná chobotni-
ce, smažená jídla a tra-

diční bussolà (sušenka ve 
tvaru S). Jídlo 15 €.

Burano
➔➔ Linka 12

Půvabný ostrov krajkářů 
staví do řady své maleb-
né a barevné domečky... 
k požitku fotografů! Dříve 
měli rybáři ve zvyku ma-
lovat své domy nějakou 
živou barvou, aby se zori-
entovali v případě husté 
mlhy. S ostrovem je mos-
tem spojený zelenající se 
ostrov Mazzorbo, stojící 
rozhodně za zajížďku.  
Museo del Merletto
Piazza Galuppi, 187  
Út– ne 10– 18 (17 XI– III)
Muzeum krajky předsta-
vuje více než 200 preciz-
ních vzorků, mapujících 
vývoj tohoto místního ře-
mesla mezi 16. a 18. st. 
Al Gatto Nero

➔➔ Fondamenta della 
Giudecca, 88 

Tel. 041 73 01 20  
Út– ne 12– 15, 19.30– 21
Tato trattoria, na břehu po-
klidného kanálu, servíruje 
proslulou a tradiční moř-
skou kuchyni. Těstoviny se 
škeblemi, sépiemi, kreve-
tami a delikátní rizota jako 
primi piatti, následované 
secondo, znamenitými ry-
bami z Jadranu. Jídlo při-
bližně 50 € (víno v ceně).

Torcello
➔➔ Linky 9, 12

První oblast osídlení la-
guny od 6. st., vzkvétající 
město v 10. st., než bylo 
postupně opuštěno kvůli 
malárii a zanesení mostů 
pískem, čarovné Torcello 
ožívá pouze, když zde tu-
risté přicházejí obdivovat 
nádhernou katedrálu.  
Cattedrale di Santa  
Maria Assunta

➔➔ Tel. 041 73 01 19  
III– X: denně 10– 18;   
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