
"Must Visit Attractions in Venice"

Criado por : Cityseeker

5 Localizações indicadas 

 by Zairon   

Praça São Marcos 

"Praça mundialmente famosa"

A única praça veneziana a receber o título de 'piazza', a Praça de São

Marcos, ou Piazza San Marco, é o centro político, religioso e social da

cidade. A praça fica em uma extremidade do Grande Canal, cercada por

alguns dos edifícios históricos mais emblemáticos da cidade. A Basílica di

San Marco é o ponto focal da praça - uma igreja veneziano-bizantina do

século XII destacada com mosaicos dourados e esculturas luxuosas. De

ambos os lados ficam as Procuratie Vecchie, edifícios imponentes que já

abrigaram os escritórios e apartamentos dos procuradores. Duas colunas

erguidas em homenagem aos santos padroeiros da cidade, São Marcos e

São Teodoro de Amasea, ficam nas proximidades, enquanto o esplêndido

Palácio Ducal, o imponente O Campanile, a Procuratie Nuove, a Biblioteca

Nacional e alguns museus ocupam o restante do espaço ao redor da

maior praça de Veneza. A história da cidade se reúne na imponente Praça

de São Marcos.

 +39 041 724 1040  Piazza San Marco, Veneza
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Basílica de São Marcos 

"Basílica mundialmente famosa"

Ricamente adornada com mosaicos de ouro, esculturas intrincadas e

arcos de mármore, a Basílica de São Marcos é um exemplo glorioso da

arquitetura bizantina. A basílica foi originalmente construída no século IX

para abrigar os restos mortais de São Marcos. Destruída em 932 EC, a

igreja foi posteriormente reconstruída com um design melhor e serviu

como capela do Doge até 1807, quando substituiu a Basílica di San Pietro

in Castello como a catedral da Arquidiocese. Embora a planta

arquitetônica da igreja tenha permanecido praticamente inalterada desde

o século XII, generosos adornos foram adicionados ao longo dos anos,

criando uma das mais impressionantes coleções de arte eclesiástica da

Itália. No interior, os tetos são feitos de mosaicos dourados, cheios de

detalhes arquitetônicos intrigantes. Uma das estruturas mais

emblemáticas de Veneza, a Basílica de São Marcos fica no meio da Piazza

San Marco, em uma extremidade do Grande Canal.

 +39 041 270 8311  www.basilicasanmarco.it/  biblioteca.proc@patriarcat

o.venezia.it

 Piazza San Marco 328,

Veneza
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Palácio Ducal 

"Obras de Arte Históricas"

Camadas e mais camadas de diferentes estilos arquitetônicos se unem

para formar o magnífico Palácio Ducal. Um símbolo do governo veneziano

e da herança política, o palácio histórico já foi a sede do Doge, o

magistrado-chefe da antiga República de Veneza. As fundações do

complexo foram lançadas durante o século XIV. Ao longo dos anos, o

palácio foi repetidamente reconstruído, ampliado e restaurado, criando

uma mistura de estilos artísticos e arquitetônicos que vão do Medieval ao

Renascimento. Uma obra-prima do design gótico, o palácio está repleto

de detalhes requintados, como esculturas, afrescos, arcos e colunas

graciosas. Os Apartamentos Ducais originais, o Arsenal, as Prisões, o

Pátio e as Loggias foram todos maravilhosamente restaurados, com
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inúmeros tesouros escondidos em cada esquina. Este ícone histórico

também abriga o Museo dell'Opera e sua extensa coleção de arte.

 +39 041 271 5911  palazzoducale.visitmuve.it

/

 info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 1, Veneza
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Canal Grande 

"Canal inspirador"

O Grande Canal abre um caminho pelo coração de Veneza e serve como a

principal via da cidade. Enquanto os táxis aquáticos e os ônibus aquáticos

operam nas águas, o canal serpenteia pelo centro da cidade, terminando

na lagoa em uma extremidade e na bacia, na praça San Marco, na outra.

Ao longo do caminho, as águas de jade passam por estruturas históricas e

praças extensas, vivas com o chamado dos gondoleiros. Do medieval,

bizantino e gótico ao renascentista, barroco e neoclássico, as estruturas

que revestem o Grande Canal formam uma crônica das mudanças

arquitetônicas da cidade ao longo dos tempos. Romantizado por inúmeros

filmes e romances, um passeio de gôndola pelo Grande Canal é uma

experiência veneziana essencial.

 +39 041 520 0211  Off Calle Traghetto Vecchio, Veneza
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Ca' Rezzonico 

"A Magnificent Baroque Palace"

Located on the Grand Canal, Ca' Rezzonico was the last building planned

by famous Baroque architect Baldassare Longhena. The interior is a

reconstruction of an 18th-century palace, with original restored

furnishings. The Venetian decor is splendid, particularly in the ballroom

with its stunning trompe l'oeil, and the nuptial room, which has richly

decorated dressing tables. Today, it is a museum dedicated to the Venice

of the 18th Century and comprises beautiful fixtures as well as many

works of art. There are frescoes by Tiepolo and paintings by Guardi,

Canaletto and Longhi that are worth checking out.

 +39 041 241 0100  carezzonico.visitmuve.it/  info@fmcvenezia.it  Fondamenta Rezzonico

3136, Veneza
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