
 

 

İTALYA – İSVİÇRE – ALMANYA 
TURU 

 
VENEDİK – MİLANO – COMO GÖLÜ - BERN – LUZERN – ZÜRİH - MÜNİH  

5 GECE / 6 GÜN 
 
 
 
1.GÜN: İSTANBUL - VENEDİK  
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali THY Kontuarı önünde 06:00’da buluşma. Bilet ve bagaj işlemlerinin 

ardından Türk Havayolları’nın TK 1867 uçuşu ile 08.10’da Venedik’e hareket. 09.45’de varışımızın ardından 

alanda bekleyen özel otobüsümüz ile Venedik kanallar şehrine 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 turu sonrası Venedik in 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. 

 
2.GÜN: VENEDİK–

VERONA  
MİLANO (270 km) 

 

GARDA- 

 
Sabah kahvaltı sonrası Milano ya hareket. Yol üzerinde olarak yapılacak Verona-Garda turu.Turumuzda Roma 

Arenası, Romeo ve Juliet’in evi, Senyörlük Sarayı, Dante ve Erbe meydanları görülecek yerler arasındadır. Tur 

bitiminde Milano’ya hareket. 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 – COMO GÖLÜ- LUZERN – BERN (350 km)  
Sabah erken kahvaltı sonrası Como gölüne hareket.Como gölüne varışımızın ardından 1 saatlik serbest zaman. 

Dileyen yolcularımız serbest zaman sırasında tekne turlarına katılabilir muhteşem manzaralı Como gölünün tadını 

çıkarabilirler. Tur bitiminde Luzern üzerinden Bern e hareket. Yaklaşık 3 saat sürecek Keyifli bir yolculuk sonrası 

Unesco tarafından Dünya Mirası listesine alınmış olan Ortaçağ izlerini taşıyan Bern şehir merkezine varışı takiben 

Bern şehir turumuza başlıyoruz. Saat kulesi , Avrupa'nın en büyük kapalı alış veriş alanı olarak adlandırılan eski 

şehir, Einstein 'ın Evi, Tarih Müzesi, parlemento binası ve meydanı panoramik olarak görülecek yerler 

arasındadır. Turumuz sonrası Meşhur faytonlar ile tur yapabilirsiniz. Bern Kenti'nin değişik yerlerine yayılmış 

100'ün üzerinde fıskiye vardır. Bunların her biri şehrin tarihinde yatan bir olayı ve kahramanını anlatır. Şehir 

turumuz sonrası otelimize yerleşme. Konaklama otelimizde. 
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4.GÜN: BERN – ZÜRİH (125 km)  
Sabah kahvaltı sonrası Zürih e hareket. Yaklaşık 1,5 saat sürecek yolculuk sonrası Zürih e varış.Varışı takiben 

yapılacak olan şehir turunda Fifa merkezi , şehrin tarihi merkezi olan Lindenhof, şehrin adını aldığı Zürih 

Gölü, Saat Kulesi, 12. Yüzyıldan kalma Zürih Katedrali görülecek yerler arasındadır. Turumuz sonrası 

otelimize yerleşme. Konaklama otelimizde. 

 

5.GÜN : ZÜRİH – MÜNİH (310 km)  
Sabah kahvaltı sonrası Münih e hareket. Yaklaşık 3,5 saat sürecek zevkli bir yolculuk sonrası Bavyera 

eyaletinin başkenti konumundaki Münih e varış.Varışı takiben yapılacak olan şehir turunda Marienplatz, New 

Town Hall, Viktualienmarkt, Bavarian State Opera, Frauenkirche görülecek yerler arasındadır.Şehir turumuz 

sonrası otelimize yerleşme.Konaklama otelimizde. 

 

6.GÜN: MÜNİH – İSTANBUL  
Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman.11.00 da otelimizden havaalanına hareket. Türk Havayolları nın 1632 

sefer sayılı uçuşu ile 14.45 de İstanbul a hareket. Yerel saat ile 18.20 de İstanbul a varış. Turumuzun sonu. 
 
 
 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ 

 Türk Havayolları ile İstanbul- Venedik / Münih -İstanbul parkurunda uçak bileti  
 4**** otellerde oda + kahvaltı konaklama  
 Alan/otel/alan transferleri  
 Belirtilen tüm şehir turları.  
 Vaporetto ücreti  
 Verona – Garda gölü turu.  
 Como gölü turu (tekne turu hariç)  
 Türkçe rehberlik hizmetleri  

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 

 Vize ücreti, servis bedeli ( 110 EURO )  
 Zorunlu sigorta ücreti (10 EURO)  
 Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları  
 Öğle ve akşam yemekleri  
 Yurt dışı çıkış harcı bedeli  
 Rehber ve şoför tipleri 
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