
İLKBAHAR DÖNEMİ
BAŞTANBAŞA MEGA İTALYA

Napoli (1) & Roma (2) & Floransa (2) & Venedik(2) &
LJUBLJANA(1)

 Türk Havayolları Tarifeli Seferi ile
7 Gece 8 Gün

1.Gün / İSTANBUL – NAPOLİ

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali THY kontuarı önünde saat 07.00’da buluşma. Bagaj ve bilet 
işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları’nın TK 1879 sefer sayılı uçuşu ile saat 09.30’da Napoli’ye hareket ve 
yerel saat ile 10.45’te varışın ardından Napoli şehir turu. Turumuzda egzotik ve romantik liman kentlerinden 
biri olan Napoli’yi daha yakından tanıma fırsatı. Turumuzun ardından arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak 
düzenlenecek olan Pompei Gezisi’ne katılabilirler (45 Euro). Gezinin ardından otele transfer ve odaların 
alınması. Geceleme otelinizde.

2.Gün / NAPOLİ – ROMA

Sabah kahvaltısından odaların boşaltılması ve Roma’ya hareket , varışımıza istinaden Roma şehir turu. 
Turumuzda göreceğimiz yerler arasında Vatikan (San Pietro) Katedrali, Collosseo (Arena), Roma Forumu, 
Vittoriano Zafer Anıtı, Aşk Çeşmesi (Fontana di Trevi) ve İspanyol Merdivenleri (Piazza di Spagna) 
bulunmaktadır. Turumuzun ardından otelinize transfer. Arzu eden misafirlerimiz ekstra Roma Şaheserleri ve 
Romantik Roma gece turuna katılabilirler (35 Euro). Geceleme otelinizde.

3.Gün / ROMA

Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak Outlet – Göller Bölgesi 
(Castel Romano) turuna katılabilirler (50 Euro). Papaların yaz dönemlerinde yaşadığı doğal güzelliklerin 
olduğu bölge gezildikten sonra İtalya’nın en ünlü outlet bölgesinde alışveriş için serbest zaman. Tur bitimi 
otele dönüş. Geceleme otelinizde.

4.Gün / ROMA – FLORANSA

Sabah kahvaltısından sonra Floransa’ya transfer. Varışa istinaden yapılacak şehir turumuzda, Arno Nehri, Ponte
Vecchio Köprüsü, Uffizi Sanat Galerisi, Santa Maria del Fiore Kathedrali ve Sinyorler Meydanı görülecek yerler 
arasındadır. Gezi sonunda otelinize transfer (Montecatini). Geceleme otelinizde.

5.Gün / FLORANSA

Sabah kahvaltının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Toscana
Gezisi’ne katılabilirler (90 Euro). San Gimignano, Pisa ve Siena olmak üzere üç farklı geziden oluşan, tam 
günlük bu ekstra tur boyunca unutulmaz manzaralar ve görkemli yapılar sizi bekliyor. Bu turumuz üç farklı 
ayaktan oluşmaktadır; San Gimignano, Pisa ve Siena gezileri. San Gimignano (13 Kuleli Şehir) Gezisi: 12. ve 13.
yüzyılda rakip soylu aileler tarafından inşa edilen şehirde merkez olarak kabul edilen Cisterne Meydanı ziyaret 
edilecektir. Misafirlerimiz burada uygun fiyatlarla bol bol alışveriş yapabilirler. Pisa Gezisi: 12. Yüzyıl’da, Batı 
Akdeniz’deki ticaret üstünlüğünü elinde bulunduran Pisa; dünyaca bilinen en önemli tarihi eserlerinden biri 



olarak kabul edilen eğik kulesiyle ünlüdür. Panoramik gezi sırasında Pisa Kulesi, katedral, vaftizhane ile 
Miracoli Meydanı gezilecek yer arasında olup, dileyen misafirlerimiz bu tarihi şehirde gönüllerince fotoğraf 
çektirebilirler. Siena Gezisi: Şehir, Orta Çağ’dan kalma dar sokakları, ufak caddeleri ve Avrupa’nın en büyük 
meydanı olarak kabul edilen Campo Meydanı ile ünlüdür. Bunun dışında görülecek yerler Siena Katedrali, 
Palazzo Publico (Belediye Binası) bulunmaktadır. İtalya’nın keyifli yemeklerini tatma ve aynı zamanda 
Toscana’nın güzel şaraplarını alma imkanına sahip olacağınız Siena, Toscana Bölgesi’nin görülmeye değer 
şehirlerinden bir tanesidir. Tur sonrası otele dönüş. Geceleme otelinizde.

6.Gün / FLORANSA – VENEDİK

Sabah kahvaltısının ardından arzu edenler misafirler için ekstra olarak düzenlenecek olan Verona&Garda 
turuna katılabilirler (50 Euro). Bu turumuzda Tarihteki en büyük aşk hikayesine konu olmuş Romeo ve Julietin 
evininde bulunduğu Roma’daki Coloseum arenasından sonra İtalya’daki en büyük arenaya ev sahipliği yapan 
kuzey İtalya’nın dükler şehri Verona’ya gidiyoruz. Daha sonra kuzey İtalya’daki göller bölgesinin en güzel 
örneklerden Garda Gölü turumuzda göreceğimiz yerler arasındadır. Tur bitiminde Venedik’e transfer ve 
panoramik şehir turu. Turumuzda, kanallar ve köprülerden geçerek San Marco Meydanı ve San Marco Kilisesi, 
Çan ve Saat Kulesi ile Rialto Kulesi ve Köprüsü görülecek yerler arasındadır. Akşam saatlerinde varış ve 
otelinize yerleşme. Geceleme otelinizde.

7.Gün / VENEDİK –  LJUBLJANA

Sabah kahvaltısının ardından Ljubljana ‘ya transfer ve panoramik Ljubljana şehir turu. Ülkenin kültürel, 
ekonomik, politik ve yönetsel merkezi olan Ljubljana’da kent merkezini gezip, Ljubljana Kalesi göreceğiz ve 
sonrasında arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Bled Gölü turuna katılabilirler (35 Euro). 
Avrupa’nın en güzel 10 köyü listesine girmiş Slovenya’nın kuzeybatısında bulunan Bled kasabasına Bled Gölü 
ile ünlüdür. Bu onu büyük bir turistik cazibe yeri yapar. Gölün ortasındaki küçük bir ada adanın üzerinde bir 
kilise vardır. Ziyaretçiler sıklıkla iyi şans dilemek için onun zilini çalarlar. Gezimiz sonrası otelinize transfer. 
Geceleme otelinizde.

8.Gün / LJUBLJANA – İSTANBUL

Sabah kahvaltısı ve erken saatlerde odaların boşaltılması ve Ljubljana havalimanına transfer. Varışa istinaden 
yapılacak olan panoramik Ljubljana şehir turu. Turumu bitiminde havalimanına transfer ve Türk Hava 
Yolları’nın TK 1062 sefer sayılı uçuşu ile saat 11.30’da İstanbul’a hareket. Türkiye yerel saati ile 14.40'ta 
İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.

2 ve 3 Kişilik
Oda / Kişi başı

Tek Kişilik
Oda Farkı

3 – 12 Yaş
Çocuk

0 – 2 Yaş
Çocuk

3* Sup. & 4* Sup. Oteller
Floransa – Montecatini Bölgesi

Venedik – Padova / Di Piave Bölgesi
* 150 Euro 999 TL 150 Euro

*** Oteller şehir merkezine 10-15 km mesafede olup; Metro, tren veya otobüs ile rahat ulaşım imkanı
sağlanmaktadır.

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ

Türk Havayolları ile İstanbul – Napoli / Ljubljana– İstanbul gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti

Programda belirtilen otellerde 7 gece oda kahvaltı bazında konaklamalar



Havalimanı vergileri ve servisleri bedeli

Panoramik Floransa, Roma, Napoli ve Venedik, Ljubljana şehir turları,

profesyonel rehberlik hizmetleri.

Özel tekne ile Venedik-San Marco adasına geçiş,

Otel vergileri & Turist şehir vergileri.

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ

Vize ücreti ve servis bedeli (120 Euro )
Seyahat sigortası (20 Euro) Acentaya ödenmelidir.
Porgram dışı ekstra turlar ve kişisel harcamalar,
Yurtdışı çıkış vergisi  (15 TL)
İsteğe bağlı rehber ve şoför tipleri.

Uçuş Bilgileri:
Turkish Uçuş No: 1062

25 May-Onay No: ESNASINDA

Lubyana LJU    Istanbul IST

11:30            14:40

Turkish 1879                               Turkish 1879
IST - NAP 25 May, 09:30         IST - NAP 25 May, 09:30

Detaylar:

*** İsteğe bağlı organize edilecek olan ekstra turlarda avantajlı paket indiriminden faydalanmak için 
lokal acente rehberine danışabilirsiniz. Ekstra turlar Min. 20 kişi oluştuğunda yapılacaktır. Lokal acente
rehberleriniz gerekli gördüğü takdirde ekstra turların günlerinde değişiklik yapabilirler.
*** 3 kişilik (Triple ve Dbl + Chd) oda kategorisi her tarih için max 3 oda ile sınırlıdır. 3. Yataklar sofa 
bed şeklinde verilecektir. 3 ayrı yatak olarak verilememektedir. Müsaitlik almanızı rica ederiz.
*** Yol üzeri yapılacak ekstra turlarda, tura katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından 
kente girmeden önce yol üzerinde yer alan toplu ulaşım kullanabilecekleri dinlenme alanlarına 
yönlendirilecektir.
*** Programa dahil olan şehir turlarımız, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve panoramik olan 
yapılan maksimum 2 saat süreli, içeriği değişmemek kaydıyla farklı günlerde düzenlenebilecek olan 
turlardır.
*** Promosyon ve Erken Rezervasyon kampanyalı turlarımızda misafir tarafından iptal ve değişiklik 
yapılamaz.
*** Fuar, Kongre, Konser veya özel etkinlik gibi dönemlerde otellerimiz yukarıda belirtilen km.lerden 
daha fazla, merkeze daha uzak olarak kullanılabilecektir. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde turun 
hareketinden 15 gün önce tarafınıza bilgi verilecektir.

Fulltime Tatil havayolu ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir. 
Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir, tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi 
gerekmektedir. Yolcularımız uçak saatlerinin değişebileceğini bilerek turu satın almıştır.


	FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ

