
KLASİK İTALYA
“ROMA (3) – FLORANSA (2) – VENEDİK (2)“ 

YAZ DÖNEMİ
Türk Hava Yolları Tarifeli Seferi ile

(Roma gidiş, Venedik dönüş)

02 Temmuz 2018 Hareket

7 Gece 8 Gün

1.Gün İSTANBUL - ROMA
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali Türk Hava Yolları  kontuarı  önünde siz değerli  misafirlerimiz ile saat  10:45’te
buluşma. Bagaj ve bilet işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları TK 1865 sayılı tarifeli seferi ile saat 12.50’de Roma’ya uçuş.
Yerel saat ile 14:25’te varış. Varışımızı takiben havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile panoramik şehir turu için
hareket. Şehir turumuzda Hristiyanlığın merkezi olarak kabul edilen San Pietro Meydanı ve Bazilikası, Cem Sultan’ın hapsedildiği
Castel Sant’Angelo, Mussoli’nin halka seslenmiş olduğu Venedik Meydanı ve II. Vittorio Emmauele anıtı, Gladyatör savaşlarına
ev sahipliği yapan Kolezyum, Tatlı Hayat filmiyle ünlenen Aşıklar Çeşmesi, 135 basamaktan oluşan İspanyol merdivenleri ve
batık gemi çeşmesini  bulunduran İspanyol merdivenleri  görülecek yerler  arasındadır.  Tur sonrasında otele transfer.  Geceleme
otelinizde.   

2.Gün ROMA
Sabah  kahvaltısının  ardından  serbest  zaman.  Arzu  eden  misafirlerimiz  rehberimizin  ekstra  olarak  düzenleyeceği  Outlet  ve
Göller Bölgesi (Castel Gandolfo-Nemi) turuna katılabilirler (45 Euro). Papaların yaz dönemlerinde yaşadığı doğal güzelliklerin
olduğu bölge ve sürekli yaşamak isteyeceğiniz, dağ çileği ile ünlü Nemi gezildikten sonra İtalya'nın en ünlü outlet bölgesinde
serbest  zaman.  Tur  sonrasında  otelimize  veya  tercihen  Roma  kent  merkezine  transfer  ve  serbest  zaman.   Arzu  eden
misafirlerimiz  akşam  Roma Gece Turuna (25  Euro)  veya  Antik Roma tarzı  yemekli,  eğlenceli   Gece Turuna (55  Euro)
katılabilirler Geceleme otelinizde.

3.Gün    ROMA
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği Napoli &Pompei
(80 €) turuna katılabilirler. Dünya üzerinde 2000 yıl öncesinden bu yana olduğu gibi kalabilen yegane antik şehirlerden biri olan
Pompei, Vezüv yanar dağının getirdiği lavlar ve küller altında kalmış olup, taşlaşmış insanları görebileceğiniz tek şehirdir. Daha
sonra  Italya'nın  egzotik  & romantik  liman  kentlerinden  biri  olan  Napoli  gezisi  ve  serbest  zaman.  Tur  bitimi  otele  transfer.
Geceleme otelinizde.

4.Gün ROMA - FLORANSA
Sabah kahvaltısının ardından Floransa’ya  hareket  ediyoruz. Güzergâh üzerinde ekstra olarak düzenlenecek olan  Siena turuna
katılma imkanı (35 Euro). Şehir turumuzda UNESCO dünya kültür mirası olan bu kent sizi adeta zamanda yüzyıllar öncesine
götürecek. San Domenico kilisesi, Duomo Katedrali, Palio yarışlarının yapıldığı Piazza del Campo, şimdilerde Belediye Binası
olarak kullanılan ünlü Palazzo del  Popolo ve geçmişin tüm izlerini  halen yansıtan dar  sokaklar görülecek yerler  arasındadır.
Siena’nın görülmesinin ardından Floransa’ya hareket. Varışı takiben panoramik Floransa şehir turu. Turumuzda Arno Nehri, Ponte
Vecchio köprüsü, San Giovanni Battista, Vaftizhane, Santa Maria del Fiore Katedrali (Duomo) ve Signoria Sarayı görülecek yerler
arasındadır. Tur bitiminde Montecatini`deki otelimize transfer. Geceleme otelinizde.

5.Gün   FLORANSA 
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği Pisa, Portofino
(90 Euro) turuna katılabilirler. Turumuzda Pisa Kulesi ve Miracoli Meydanı görüldükten sonra şarkılara konu olan dünyaca ünlü
Portofino kasabasına tekne ile gidilecektir. Milli park içinde yeralan bu küçük beldeye doyamayacaksınız. Tur sonrasında otele
transfer. Geceleme otelinizde.

6.Gün  FLORANSA - VENEDİK
Sabah kahvaltısının ardından Venedik`e hareket ediyoruz. Güzergâh üzerinde ekstra olarak düzenlenecek olan Bologna turuna
katılma imkanı (25 Euro). Bologna turumuzda Neptün Çeşmesi, Piazza Maggiore(Büyük Meydan), Eski Borsa Binası,Avrupanın
ilk üniversite binası,Quadrilatero(eski pazar) Garisenda ve asinelli kuleleri görülecek yerler arasında. Turumuz sonrası Venedik’e
varışın ardından panoramik şehir turu. Turumuzda San Marco Meydanı ve Kilisesi, Tövbe Köprüsü, Rialto Köprüsü, Dükler
Sarayı, Çan ve Saat Kulesi, Giorgio Maggiore Kilisesi ve Büyük Kanal görülecek yerler arasındadır. Şehir turumuzun ardından
rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği Venedik`in sembolü olan Gondol turu (25 Euro). Tur sonrası otele transfer. Geceleme
otelinizde.



7.Gün VENEDİK 
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği  Ljubljana &
Bled Gölü  (80  Euro)  turuna  katılma imkanı.  Bohinj  buzulunun etkisi  ile  oluşan  Bled Gölü,  2km uzunluğunda ve  1.3 km
genişliğindedir. Göl etrafındaki tepeleri, sudaki yansımalarını, geleneksel teknelerini, üzerinde kilise bulunan muhteşem adasını
göl kenarındaki kuğularını fotoğraflamaya doyamayacaksınız. Göl çevresinde yürüyüş yaparak veya bisiklet kiralayarak keyifli
zaman geçirebilirsiniz.Tur sonrası Ljubljana’ya hareket.  Varışın ardından panaromik şehir turu.  Şehir turumuzda göreceğimiz
yerler arasında Ljubljana Nehri, Parlamento binası, Ljubljana Üniversitesi, Eski meydan ve St.Nicholas Katedrali var.  Geceleme
otelinizde. 

8.Gün VENEDİK - İSTANBUL    
Sabah  kahvaltısının  ardından  uçak  saatine  bağlı  olarak  Venedik  havalimanı’na  transfer.  Bagaj  ve  check-in  işlemlerinin
tamamlanmasının ardından Türk Hava Yollarının TK 1872 sayılı tarifeli seferi ile saat 14:15’te İstanbul'a hareket. Yerel saat ile
17.40’ta İstanbul'a varış ve turumuzun sonu.

TEK KİŞİLİK ODA
FARKI

0 – 2 YAŞ
ÇOCUK

3 – 12 YAŞ
ÇOCUK

3 ve 4* Oteller 160 Euro 150 Euro 489 Euro

3 ve 4* Oteller
Roma (Merkeze 10 – 15 km mesafe)
Floransa (Montecatini)
Venedik  (Vicenza, Mestre, Treviso, Padova, Lido de Jesolo bölgeleri)

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:

● Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul(IST) - Roma(FCO) ve Venedik (VCE) - İstanbul(IST) arası ekonomi sınıfı uçak 
biletleri
● Havalimanı vergileri
● 3 ve 4* otellerde 7 gece kahvaltı dâhil konaklamalar
● Havalimanı-otel-havalimanı transferleri
● Tüm şehirler arası transferler 
● Panoramik Roma, Floransa ve Venedik şehir turları 
● Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri
● Zorunlu Seyahat Sigortası

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:

● Vize ücreti (120 Euro)
● Özel Seyahat sağlık sigortası (10 Euro)
● Yurt dışı çıkış harcı bedeli
● Her türlü otel ekstraları ve kişisel harcamalar 
● Opsiyonel turlar 
● Müze ve ören yerleri giriş ücretleri 
● Şehir vergileri (15 Euro) 
● Vaporetto ücreti (15 Euro)



Notlar:

● Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar yurtdışına yapılan seyahatlerde 
geçerli değildir, ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi gerekmektedir. Yırtık ve yıpranmış pasaportlar ile giriş yapılamaz.

● Acenta, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler 
değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi
gerekmektedir.

● Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan değişikliklerden Acenta  
sorumlu değildir. 

● Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir. 

● Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek 
rötarlardan Acenta sorumlu tutulamaz. 

● Acenta, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. 

● Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler  gerçekleştirilebilir. 

● Acenta, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

● Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak örnek teşkil etmek için 
yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez. 

● Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 40 kişidir. Paket tura katılacak kişi sayısının yeterli 
olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir. 

● Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez. 

● Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşir. Katılmak istemeyen misafirler mola 
yerinde bekletilir. 

● Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir 
gün yapılabilir. 

● Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. 
Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az katılım olduğu takdirde rehberin 
insiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Acenta 
sorumlu tutulamaz. 

● Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir. 

● 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / yeya ilave acılan kapanan ek yataktır. 

● Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir. 

● Acenta konsoloslukla müşterilerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin her hangi bir neden ile onaylanmaması, 
yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması halinde hiçbir sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde Acenta dan 
tazminat hakkı yoktur. 

● Vizenin gidilecek tura ilk giriş yapılan ülkeden veya en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması gereklidir aksi halde 
pasaport polislerinin ülkeye giriş yaptırmamasından Acenta kesinlikle sorumlu değildir. 

● Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup tereyağı reçel kahve veya çaydan ibarettir. Grup kahvaltıları 
otellerde ayrı salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır. 

● Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz vize için gerekli evraklar listesinde 
belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden minimum 1 ay önce yazılı onay ile acentaya teslimi gerekmektedir.



● TUR BROŞÜRÜNÜ ŞAHSIM VE BERABERİMDEKİ TÜM KATILIMCILAR ADINA OKUDUM ANLADIM TESLİM 
ALDIM 
● İSİM SOYİSİM İMZA  :


