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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

St Mark's Campanile 

"Panoramic View of the City"

You get a splendid view of Venice and the Basilica di San Marco from the

tallest bell tower in Venice. It can be seen from the laguna and once you

have reached the top, the whole laguna can be seen from above. Even

though the Basilica di San Marco-Campanile was erected at the beginning

of the 20th Century, it is an exact replica of the 15th-century bell tower. In

1609, Galileo Galilei exhibited his telescope here, and during the

Carnevale, it was used to serve as a stage for the tight rope-walkers who

entertained the doge with their acrobatics.

 +39 041 270 8311  www.basilicasanmarco.it/  Calle Canonica 328, Veneza
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Ponte Rialto 

"Atravessando o Canal Grande"

Abrangendo a circunferência do Grande Canal, a Ponte Rialto já foi a

única maneira de atravessar a pé. A majestosa ponte arqueia-se sobre as

águas turvas do canal, permitindo amplo espaço para as gôndolas e

ônibus aquáticos passarem por baixo. A ponte foi construída entre 1588 e

1591, substituindo os antecessores do século XII em diante. Projetada por

Antonio da Ponte, a ponte sobreviveu ilesa por mais de quatro séculos.

Hoje, o Rialto é apenas uma das quatro pontes que servem o canal, mas

continua sendo a mais proeminente. Pequenas lojas que vendem todos os

tipos de lembranças e curiosidades percorrem toda a extensão da ponte,

enquanto o Mercato di Rialto é um mercado local popular nas

proximidades.

 +39 041 250 1801 (Tourist Information)  Ponte di Rialto, 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

 by Free-Photos   

Zattere Promenade 

"Venetian Waterside Beauty"

Venice is the land of canals and a trip to this breathtaking city is never

complete without a visit to its myriad waterfronts. While in this island city,

head to its southern tip in the Dorsoduro neighborhood where you will

come across the Zattere Promenade. This seafront once served as a quay

and was active in the trade of timber. Sauntering along this walkway,

visitors are flanked by the deep blue waters on one side and magnificent

Venetian buildings, exhibiting 15th and 16th century architecture, on the

other. Whether you are ambling in solitude and soaking in the tranquility

of the spot, strolling with family or friends, or walking hand in hand with a

loved one, this promenade will ensure a magical experience for all.

 +39 041 529 8711 (Tourist Information)  Zattere Promenade, Veneza
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