İTALYA TURU
ROMA – FLORANSA – VENEDİK – PİSA – NAPOLİ – PORTOFİNO- VERONA
PEGASUS HAVAYOLLARI İLE

7 GECE 8 GÜN
1.GÜN: İSTANBUL - ROMA
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gezigen Turizm kontuarı önünde rehberiniz ile saat 09:30da
buluşma. 8 gün sürecek İtalya turumuz Bagaj ve bilet işlemlerinin ardından başlıyor.Uçuşumuz Pegasus HavaYolları
ile. Pegasus Hava Yolları PC 535 sayılı tarifeli seferi ile saat 12:00de Roma'ya hareket ediyoruz.Yaklaşık 2 saat 40
dakika sürecek yolculuğumuz sonrası İtalya saati ile 13:50de varış.İtalya Türkiye saati ile 1 saat geridedir.Gümrük
ve bagaj işlemleri sonrası havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile Roma ya hareket. 30 dakika sürecek
yolculuk sonrası ise 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 yuruyuş yolumuz vardır. Tur sonrasında otele transfer. Geceleme otelinizde.
2.GÜN: ROMA
Sabah kahvaltısının ardından extra turumuza katılmayacak yolcularımız için serbest zaman.Otelde kalacak
yolcularımız şehir merkezi ne ulaşım konusunda rehberinize danışabilirler..Bugün sizler için ekstra olarak Outlet ve
Göller bölgesi turu düzenledik.Bu turumuzda dünyanın en ünlü markalarını çok ucuza alma şansını yakalayacak ,
Papaların yazlık sarayının bulunduğu Nemi bölgesi (Castel Gandolfo) gezilecektir.Castel Gondolfo doğası dağ çilekleri
şeftalisi ve Albano gölünde yakalanan balıklarıyla ünlüdür.Buradaki güzellikler sizleri büyüleyecek.Turumuz
sonrasında 24 km lik yolumuz var.Yaklaşık 40 dk sürecek yolculuk sonrası otelimize dönüş.Konaklama otelimizde.
3.GÜN: ROMA
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.

4.GÜN: ROMA - FLORANSA
Sabah kahvaltısının ardından otelimizden ayrılarak Floransa'ya hareket ediyoruz .Yaklaşık 3.5 saat sürecek
yolculuğumuzda otobüsün tam katılımı ile Siena turu yapacağız.(30 €) .Otobüs içerisinde istemeyen konuklarımız
olursa maalesef Floransa ya devam etmek zorundayız.Floransa ya varışı takiben şehir turumuzu yapıyourz.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
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rehberiniz belirledi yer ve zamanda tekrar toplanarak otelimize hareket ediyoruz.Otelimiz Montecatini
bölgesinde.Konaklama otelimizde.

5.GÜN: FLORANSA (PİSA – PORTOFİNO)
Sabah kahvaltısının ardından extra turumuza katılmayacak yolcularımız için serbest zaman. Bu gün misafirlerimiz için
ekstra olarak Pisa ve Porto fino 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 - VENEDİK
Sabah kahvaltısının ardından otelimizden ayrılarak Venedik`e hareket ediyoruz. Yaklaşık 3.5 saat sürecek yolculuk
sonrasında 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.
7.GÜN: VENEDİK
Sabah kahvaltısının ardından extra turumuza katılmayacak yolcularımız için serbest zaman. Bu gün ekstra olarak
Verona-Garda gölü turu düzenledik.Bu turumuzun katılım ücreti 65 euro dur. Tarihi Verona turumuzda Romeo ve
Julietin evi, birçok müzik festivaline evsahipliği yapan Roma Arenası, Baharat Meydanı, Adige Nehri ve tarihi kent
merkezini görülecektir. Ardından İtalya nın en büyük gölü olan Garda gölü ve köl kenarına yaslanmış konumu ile
muhteşem güzellikteki Sirmione kasabası görülecektir.Tur bitiminde alış veriş için serbest zaman verilecektir.Tur
sonrası Venedikde ki otelimize transfer.Konaklama otelimizde.
8.GÜN: VENEDİK -BERGAMO - İSTANBUL
Sabah kahvaltısının ardından erken saat de otelimizden ayrılıyoruz.Uçuşumuz Venediğe 2.5 saat mesafe de bulunan
Bergamo dan.Bergamo havaalanına varışı takiben bagaj ve bilet işlemlerimiz gerçekleştiriyoruz. Pegasus Hava
Yollarının PC 706 sayılı tarifeli seferi ile saat 13:55 de İstanbul'a hareket ediyoruz.Türkiye saati ile 17:35de
İstanbul'a varış ve turumuzun sonu.
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FİYATA DAHİL HİZMETLER:


* Pegasus Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul – Roma / Bergamo – 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 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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