En veckas tur
Den första delen av färden från basen i Casale sul Sile går på
floden Sile. Växtligheten är frodig och ibland bildar
trädkronorna på bägge sidor av floden rena tunnlar av
grönska. Utefter kanalen finns flera gratis förtöjningsplatser
samt åtskilliga restauranger och livsmedelsbutiker.
Vid Portegrandi grenar sig floden och den högra leden går mot
slussen i Portegrandi och efter slussningen når ni Venedigs
lagun. Detta är den närmaste vägen till ön Burano (cirka en timmes färd) med sina
pastellfärgade hus och det lutande klocktornet. Här lägger vi till vid
våra egna förtöjningsplatser för natten på grannön Mazzorbo. Vi går
några hundra meter över bron till Murano, utforskar den pittoreska
ön och äter middag på någon lokal trattoria antingen på Burano
eller på Mazzorbo där det finns restauranger helt nära båten.
Nu fortsätter vi söderut och passerar, eller stannar till, glasblåsarön Murano innan vi når till Venedig. Det är inte tillåtet att köra in i kanalerna som
genomkorsar Venedig, men naturligtvis måste vi köra runt ön för att titta på San
Pietrokyrkan och självaste San Marcoplatsen från vattnet. Våra privata förtöjningsplatser finns på ön Vignole och därifrån kan vi ta vaporetton
(vattenbussen) in till San Marcoplatsen för att besöka de sevärdheter som bjuds. En kort promenad genom staden leder oss till
Rialtobron och ytterligare en bit bort finns den berömda Harrys
Bar. Det finns gästhamnar mitt emot San Marcoplatsen, men de
är dyra och man måste boka plats i förväg.
Från Venedig kan vi välja att fortsätta mot Lido med sina fantastiska sandstränder och
vattenparker, förbi ön Pellestrina ner till Chioggia, där vi har egna förtöjningsplatser. Det
är ungeför 25 kilometer från Venedin till Chioggia. Men fem knops fart har du en fart på
ungefär nio kilometer i timmen.
Väljer vi att gå österut från Venedig kan vi ta oss till öarna Cavallino och Lido de Jesolo.
Här finns massor av enastående sandstränder. På både Lido,
söder om Venedig, och på Lido di Jesolo finns det också
golfbanor. I floden Sile som rinner mellan Cavallino och Lido di
Jesolo finns det flera kommersiella gästhamnar.
Vi fortsätter norröver och når staden Jesolo och följer sedan
floden Sile upp till Caposile där vi väljer kanalen Taglio Nuovo
del Sile tillbaka till Portdegrandi och sedan följer vi floden
tillbaka till hemmabasen i Casale.
Hemmahamn: Casale sul Sile
Veckotur – 7 dagar
24-30 timmars motorgång– 2 slussar – 3 rörliga broar

