
Español........................................................................

Si llegas al aeropuerto Marco Polo tomar el bar-
co vaporetto Línea Azul ‘h.1: 45 min.ò Línea 
Arancio.h.1: 00 Todos Barco parada San Marco
Si llega a Venecia desde Piazzale Roma en coche o 
en autobús desde el aeropuerto de Treviso a cerca 
del nuevo puente de Calatrava se encuentran las 
estaciones de la línea de vaporetto N. 1- 2,
Si llegas Estacion de tren esta la estacion de los va-
poretos, N. 1- 2 se coje el numero .1 muchas paradas 
y muy lento el numero 2 y muy rápido. N.1 Parada 
S.Marco “Valaresso” “ N.2 Parada S.Marco Giardini 
bajan barcos a su izquierda verá un puente blanco, 
pequeño, bajan el puente hay que girar a la derecha 
verá la Calle Vallaresso
N.1- N.2 hacen toda la calle Valaresso,al final della 
calle se gira a la izquierda y despues rapido a la de-
recha vedran un negocio de relojes y a 50 m. de ahi 
otro negozio de gafas o
espejuelos,nombre”OTTICA URBANI” al frente 
van e ver una galeria nombre“Sotoportego corte 
contarina”se entra vedran Ristorante “Trattoria da 
Carla”y se gira a la izquerda y se va casi hasta el 
final donde encotraran el hotelAntico Casin

Português.....................................................................

Se você chegar ao aeroporto Marco Polo tomar o 
barco vaporetto linha azul ‘h.1: 45 min. ò Linha 
Arancio.h.1: 10 todos os barco parada en San Marco
Se você chegar em Veneza Piazzale Roma de carro 
ou ônibus a partir do aeroporto de Treviso, perto da 
nova ponte de Calatrava, há as estações da linha de 
vaporetto 1-2 ..Se você chegar em uma estacào de 
Comboio ( Santa Lucia ) Tambèm hà uma estacào 
de barcos en frente em qualquer de uma das estacào 
deves apanhar a barca n.1 ou a n.2 “ N.1 Tem um 
trajeto mais lento,com muitas paradas. A N.2 è mais 
ràpida. ”
A Estacaoò de barcas de destino è a N 1 paradas Sao 
Marco Vallaresso. - N. 2 paradas S.Marco Giardini 
Ao descer da barca Queda parada do seu lado es-
querdo você vèrá uma pequena ponte, queda, vire à 
direita, você vèrá rua Calle Vallaresso
deves seguir pela “Rua” Calle Vallaresso
Barcos N.1–N.2 Atè o final, e entaò vires à esquerda 
e logo à direita veràs una loja de relògios e a 50 m. 
dai,veràs uma òtica “ Ottica Urbani “ Em frente à 
òtica hà passagem “ Sottoportego di Corte Contarina 
“ Seguir pela passagem,dai veràs uma “Trattoria da 
Carla” vires à esquerda, siges atè quase o final da 
calle “ Rua “ onde encontraràs o Hotel Antico Casin


