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VENETIA - GONDOLA EUROPEI
Venetia este capitala regiunii Veneto din Italia si
este situata in partea de nord-est a tarii pe numeroase mici
insule ce fac parte din Laguna Venetiana. “Orasul
Podurilor”, cum mai este supranumita Venetia, se intinde
de-a lungul gurilor de varsare ale raurilor Po si Piave.
Dintre cei aproximatv 270.000 de locuitori, in jur de
saizeci de mii locuiesc in centrul istoric al Venetiei.
Restul populatiei locuieste pe continent sau “Terraferma”,
in spatele lagunei, in orase ca Mestre sau Marguera iar o
alta parte locuieste pe cele o suta de insule din laguna.
Venetia, magnetul care atrage indragostiti, artisti sau
poeti, este un oras magic ce se intinde pe multe insule de dimensiuni foarte mici. Deseori este
numita orasul gondolelor deoarece este inconjurata de canale pline mereu de ambarcatiuni.
Gondolele sunt cel mai celebru si romantic mod de a explora frumusetile Venetiei. Gondola
este simbolul Venetiei si face orasul recunoscut si celebru in intreaga lume. Principalul mijloc
de transport din oras il reprezinta barcile deoarece Venetia este inconjurata de 150 de canale.
O alta modalitate de a explora orasul este mersul pe jos. In secolul al XIX-lea orasul a fost unit
de continent printr-un drum care a permis trenului sa ajunga in Venetia. Tot datorita acestui
drum va puteti parca masina chiar la intrarea in oras si apoi puteti ajunge pe jos sau cu barca in
centrul istoric al Venetiei.
Un alt tip de barca specific Venetiei este "vaporetti". Acestea sunt un fel de autobuze sau
taxiuri pe apa. Ca si mijloacele de transport pe uscat aceste "vaporetti" au statii si cu ajutorul
lor puteti ajunge in diverse puncte din oras.Printre simbolurile orasului se numara si
produsele din sticla de pe insula Murano unde se afla unii dintre cei mai mari producatori din
Europa. Unicitatea si inalta calitate a materialelor folosite si indemanarea cu care sunt
prelucrate fac ca sticla de Murano sa atinga niste standarde de invidiat.
Unul dintre cele mai importante evenimente care au loc in Venetia il reprezinta Carnavalul
din Venetia. Desi Venetia nu duce lipsa de turisti, in timpul Carnavalului numarul acestora
creste considerabil.
OBIECTIVE TURISTICE:
Basilica di San Marco
Marele Canal din Venetia
Palatul Dogilor
Podul Rialto
Palatul Grassi

