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AEROPORTO MARCO PÓLO Pode apanhar o autocarro A.C.T.V. ou A.T.V.O. até à Praça Roma (os 

bilhetes podem ser comprados no quiosque na entrada do aeroporto) e depois a balsa n° 2 ou 1 na Praça Roma e 

sair na paragem Academia (o hotel está apenas a três minutos a pé), virando à esquerda e após o banco BNL ir 

pela Calle Larga em direção à Peggy Guggenheim Collection, e nós estamos à direita da primeira ponte que 

encontre, ou pode apanhar um táxi particular que o levará diretamente ao porto do hotel, a um custo 

aproximado de cerca de Euro 110,00 durante o dia (tarifa para duas pessoas, incluindo a bagagem). Uma outra 

alternativa válida é a utilização das lanchas da linha ALILAGUNA (transporte público www.alilaguna.it) que 

efetuam serviço de ligação Aeroporto>S. Marco>Zattere (3 minutos a pé do nosso hotel) e vice-versa. Custo de 17 

euros por pessoa, incluindo bagagem; duração do percurso 1 hora e 40 min.  

ESTAÇÃO DE S. LÚCIA Pode apanhar a balsa n° 2 ou 1 e descer na paragem da Academia (o hotel fica 

apenas a três minutos a pé na direção do Museu Guggenheim) e depois prossiga a pé à esquerda em direção à 

Peggy Guggenheim Collection (após o banco BNL vire à esquerda) e vire à direita após a primeira ponte (2 

minutos a pé no total). Ou um táxi privado que desembarcará diretamente no porto do hotel, a um custo 

aproximado de Euro 65,00 (tarifa para 4 passageiros com bagagem incluída).  

ESTACIONAMENTO PRAÇA ROMA OU TRONCHETTO Chegados a Veneza-Praça Roma 

aconselhamos-vos a deixar o carro na Garagem San Marco (a segunda garagem à direita), à saída do hotel iremos 

dar-lhe um cupão para usufruir do desconto de 10% (ou 20%, dependendo da época) na garagem- Reservas 

também via Internet: www.garagesanmarco.it ou via fax: 041 5289969. Na Praça Roma pode apanhar um táxi 

aquático privado até ao nosso hotel (cerca de 15 minutos e custa cerca de 65,00 euros) ou apanhar um barco 

público, linha 1 ou 2, até à paragem Academia (cerca de 30 minutos- custo 7,50 euros à pessoa) e depois continuar 

a pé à esquerda em direção a Peggy Guggenheim Collection (depois do banco BNL vire à esquerda), e vire à 

direita após a primeira ponte (2 minutos a pé no total). Se estacionar em Tronchetto (antes da praça Roma à 

direita) pode apanhar a linha 2 em direção a Zattere e descer aí, siga as fundações do lado direito, e atravesse a 

primeira ponte que encontra e vire imediatamente à esquerda na Fondamenta Bragadin e percorra-la toda (cerca 

de 100 metros), nós estamos no lado direito.  

DE MARITTIMA OU PARA MARITTIMA A melhor maneira para chegar à estação de Marittima ou ao 

nosso hotel desde Marittima é apanhando um táxi aquático privado (cerca de Euro 80,00 e 10 minutos de 

viagem). Também pode encontrar o transporte público de “Alilaguna” a partir da Zattere para a nossa doca que 

leva cerca de 20 minutos e o custo é cerca de Euro 8,00. Geralmente as empresas de cruzeiro providenciam 

transporte da Praça Roma até Marittima e retorno (por favor, verifique diretamente com a sua companhia de 

cruzeiros). 
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