
 

 

İTALYA & FRANSA TURU 
 

7 GECE 8 GÜN 
 
1.GÜN: İSTANBUL NİCE (MONTE CARLO-MONACO) 
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gezigen Turizm kontuarı önünde rehberiniz ile saat 09:00�da 
buluşma. 8 gün sürecek Fransa – İtalya turumuz Bagaj ve bilet işlemlerinin ardından başlıyor.Uçuşumuz Pegasus 
Hava Yolları ile. Pegasus Hava Yolları PC 441 sayılı tarifeli seferi ile saat 10:40�da Nice e hareket 
ediyoruz.Fransa saati ile 13.15 de Nice e varıyoruz. Bagaj ve gümrük işlemleri sonrası alanda bizleri bekleyen ve 
8 gün boyunca kullanacağımız otobüsümüz ile Nice şehrine hareket ediyoruz.Kısa bir yolculuğun ardından Nice 
şehir turumuz başlıyor.Panoromik olarak yapılacak olan şehir turumuzda Nice şehrinin ünlü caddesi La 
Promenade Des Anglais, Nice şehir limanı, Massena Meydanı,Çiçek pazarı ve Jean Medecin bulvarı 

görülecektir.Turumuz sonrası otelimize transfer.Dileyen konuklarımız ile akşam Dünyaca ünlü Monte Carlo / 
Monaco turunu ekstra olarak gerçekleştiriyoruz.Bu turun katılım ücreti 65 Euro dur.Konaklama otelimizde. 
 
2.GÜN: NİCE-MİLANO ( SAN REMO & CENOVA)  
Sabah kahvaltısının ardından yaklaşık 3.5 saat sürecek Milano yolculuğumuz başlıyor. Yolumuz üzerinde ancak 

otobüsün tüm katılımı ile gerçekleşecek San Remo & Cenova turunu yapıcağız. Turumuzun katılım ücreti 40 

Euro.Bu turumuz San Remo ile başlıyor.Ligurya Denizi sahilinde kurulu İtalya Rivierası nın en güzel 

şehirlerinden biri olan San Remo yu keşfettikten sonra Cenova ya hareket ediyoruz.Cenova şehir turumuzda ise 

kenti tanıyacağız ve panoromik olarak Piazza de Ferrari, San Lorenzo Katedrali, Torre Del Lanterna 

görülecektir.Turumuz sonrası Milano ya hareket ve yaklaşık 1.5 saatlik yolculuk sonrası Milano ya varış.Milano 

ya varışı takiben yapılacak olan şehir turumuzda ise tarih boyunca birçok savaşa tanıklık etmiş muhteşem 

görünümü ile Milano kalesi, Castello Sforzesco şatosu, Duomo Katedrali ve Milanonun ünlü alış veriş caddeleri 

görülecek yerler arasındadır.Tur sonrası otelimize transfer.Konaklama otelimizde. 

 
3.GÜN: MİLANO-VENEDİK 

Sabah kahvaltısının ardından Venedik�e hareket ediyoruz. Yaklaşık 3 saat sürecek yolculuğumuz sonunda 

Venediğe varış. Venedike varışı takiben şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Venedik şehir turumuz yüreyerek 
yapılacaktır.Turumuzda sırası ile birçok festivale ev sahipliği yapan San Marco Meydanı ve hemen yanındaki 

San Marco Kilisesi, Tövbe Köprüsü, Rialto Köprüsü, Dükler Sarayı, Çan ve Saat Kulesi, Giorgio Maggiore 

Kilisesi ve Büyük Kanal görülecektir.Rehberiniz dileyen konuklarımız için şehir tutu sonrası Venediğin olmazsa 

olmazı Gondol turunu sizin için organize edecektir.Bu turumuzun katılım ücreti 25 Euro dur. Tur sonrası 

Venedik kanallar şehrinden ayrılarak otelimize geçiyoruz.Konaklama otelimizde. 

 
4.GÜN: VENEDİK-FLORANSA 

Sabah kahvaltısının ardından Floransa ya gitmek üzere otelimizden ayrılıyoruz. Yolumuz üzerinde tüm 

yolcularımızın katılımlı ile gerçekleşecek olan Verona – Garda gölü turunu yapacağız.Bu turumuzun katılım 

ücreti 40 Euro. Floransa�ya varış. Varışı takiben panoramik Floransa şehir turu.Floransa şehir turumuz yürüyerek 

yapılıyor.Yaklaşık 1 saat sürecek şehir turumuzda Floransayı ikiye bölen Arno Nehri, Ponte Vecchio köprüsü, 

San Giovanni Battista, Vaftizhane, Santa Maria del Fiore Katedrali ve Signoria Sarayı görülecektir..Tur bitiminde 

şehrin keyfini çıkarmanız ve öğle yemeğiniz için serbest zaman verilecektir.Tur sonrası rehberiniz belirledi yer ve 

zamanda tekrar toplanarak otelimize hareket ediyoruz.Otelimiz Montecatini bölgesinde.Konaklama otelimizde. 
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5.GÜN: FLORANSA ( PİSA –PORTOFİNO ) 

Sabah kahvaltısının ardından ekstra turumuza katılmayacak yolcularımız için serbest zaman. . Bu gün 

misafirlerimiz için ekstra olarak Pisa ve Portofino turu düzenledik (80 Euro) .Bu turumuzda 1090 yılında 

yapımı bitirilmiş olan şehrin çan kulesi olarak kullanılan dünyaca meşhur Pisa Kulesi’ ni ve Miracoli Meydanı 

görüldükten Avrupa nın en resimsel yerleşkelerinden biri olan şarkılara konu olmuş Portofino kasabasına tekne 

ile gidiyoruz.Her köşesinin fotograflık bir kare olduğu bu küçük balıkçı kasabasında geçireceğiniz zamanı 

unutamayacaksınız. Tur sonrasında otele transferiniz gerçekleşiyor. Konaklama otelinizde. 
 

6.GÜN: FLORANSA-ROMA 
Sabah kahvaltısının ardından Roma'ya gitmek üzere otelimizden ayrılıyoruz. Yaklaşık 3.5 saat sürecek 

yolculuk sonrasında Roma ya varış. Varışı takiben panoromik olarak yapılacak şehir turumuzda Vatikan ve 

San Pietro Katedrali, Coliseum, Roma Forumu, Venedik meydanı, Vittoriano Zafer Anıtı, Aşk çeşmesi 

(Fontana di Trevi) ve İspanyol Merdivenleri (Piazza di Spagna) görülecek yerler arasındadır. İspanyol 

merdivenlerin bulunduğu bölgeye otobüsün girmesi yasaktır. Bundan dolayı yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüş 

yolumuz vardır. Tur sonrasında otele transfer. Geceleme otelinizde. 

 

7.GÜN: ROMA (NAPOLİ & POMPEİ ANTİK KENTİ)  
Sabah kahvaltısının ardından extra turumuza katılmayacak yolcularımız için serbest zaman. Dileyen 

misafirlerimiz için ekstra olarak Napoli- Pompei turu düzenledik. (85 Euro) . Hala aktif bir volkan olan Vezüv 

yanardağının günümüzden 2000 sene önce patlaması ile kül ve lavların altına gömülmüş olan Pompei antik 

kentine yapılcak turumuzda sizleri şaşırtacak onlarca görüntü ve hikaye ye şahidlik edeceksiniz.Napoli şehir 

tutunu da kapsayan bu ekstra turumuz yaklaşık yarım gününüzü alacak.Napoli şehrinde verilecek serbest 

zamanda ise bu şehrin tadını keyfinizce çıkarabilirsiniz.Turumuz sonrası 2,5 saatlik bir yolumuz var.Otelimize 

dönüş.Konaklama otelimizde. 

 

8.GÜN: ROMA - İSTANBUL  
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. 10.30 da resepsiyonda buluşma ve havaalanına transfer. Bagaj ve 
check-in işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pegasus Hava Yollarının PC 536 sayılı tarifeli seferi ile saat 
14:40�de İstanbul'a hareket. Türkiye saat ile 18:10�da İstanbul'a varış ve turumuzun sonu. 
 

FİYATA DAHİL HİZMETLER: 

 

       * Pegasus Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul – Nice / Roma – İstanbul 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 Nice,Milano,Roma, Floransa ve Venedik şehir turları 

* Şehir vergileri 

* Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 
* 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 
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