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YILBAŞI ÖZEL ROMA 

TURU 
 

3 GECE 4 GÜN 
 

1.GÜN - İSTANBUL (SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI) - ROMA 
(YEMEKLİ ROMA GECE TURU) 
 
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde Gezigentur yetkilileriyle saat 07.30'da 
buluşma. Bilet, bagaj ve pasaport işlemleri sonrası Türk Hava Yollarının TK1837 sayılı 
seferi ile saat 09:55'de Roma’ya hareket. Saat 11.40'ta Başkent Roma'ya varışımız sonrası 
yapılacak olan panoramik şehir turunda;Colosseum, İspanyol Merdivenleri, Trevi  
Aşk Çeşmesi, Piazza Venezia, Vittorio Emanuele Anıtı, Roma Forum, Imperial 
Forum,Via Del Corso ve Circus Maximus görülecek yerler arasındadır.Tur bitimi 
otelimize transfer.Odaların alınmasından sonra serbest zaman.Akşam arzu eden 
misafirlerimiz için ekstra olarak Yemekli Roma Gece turu düzenlenecektir.Tur bitimi 
otelimize transfer ve serbest zaman.Geceleme otelimizde. 
 
2.GÜN - ROMA (NAPOLI - POMPEI) 
 
Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman.Arzu eden misafirlerimiz için ekstra olarak tipik bir 
İtalyan şehri olan Napoli ve Vezüv Yanardağı'nın püskürmesiyle kül bulutu altında kalan 
ve taşlaşmış bedenlerin görüldüğü antik şehir Pompei turu düzenlenecektir. Tur bitimi 
otelimize transfer ve serbest zaman.Geceleme otelimizde. 

 

3.GÜN - ROMA (FLORANSA TURU) 
 
Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz için ekstra olarak 
Floransa turu düzenlenecektir. Rönensans’ın doğduğu şehir olan Floransa’ya varış ve 
yapılacak olan şehir turunda Duomo Kilisesi (Santa Maria Del Fiore), Vaftizhane, Eski 
Saray, Ponte Vecchio, Piazza Signoria görülecek yerler arasındadır.Tur bitimi otelimize 
transfer ve serbest zaman.Geceleme otelimizde. 

 

4.GÜN - ROMA – ISTANBUL (SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI) 
 
Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve serbest zaman. Rehberimizin belirleyeceği 
saatte Roma Havalimanı’na transfer. Bilet, bagaj ve pasaport işlemleri sonrası Türk Hava 
Yolları'nın TK1838 sefer sayılı uçuşu ile saat 12:40'da İstanbul’a hareket. Saat 16:05'de 
Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış ve turumuzun sonu. 
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OTELLER   
3 Yıldız HOTEL MADISON  

Otellerimiz ,yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir. 
 

 

EXTRA TURLAR 

YEMEKLİ ROMA GECE TURU 55 EURO (02-12 YAŞ 35 EURO)  Yemeğimizi 

alacağımız restoranda Antik Roma dönemine ait kostümler ve İtalyan şarkıları eşliğinde 

akşamın tadını çıkardıktan sonra Roma’yı bir de ışıklandırılmış haliyle görüp en keyifli 

meydanlarında zaman geçirme fırsatı yakalayacağız ve Roma'da bir gecenin tadını 

çıkaracağız.  

 

Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Akşam Yemeği ( Müzik Eşliğinde) + Rehberlik Menü: 
Zeytinyağlı Kızarmış Ekmek, Yeşil Salata, Taze Sebze Çorbası, Domates Soslu Makarna, Fırında 
Karışık Et (Tavuk, dana, kuzu) Fırın Patates, Tiramisu, Su + Şarap veya Meşrubat (limitsiz)   

NAPOLI & POMPEI TURU 90 EURO (02-12 YAŞ 45 EURO) 
 

Antik Roma İmparatorluğunda insanların taşlaştığı geçmişe yolculuk. Turumuzun ilk durağı, 
ünlü sanatçılara ilham kaynağı olmuş Napoli, Akdeniz tipi balkonları, Santa Lucia sahilleri ve 
İspanyol dönemi tarihi binalarıyla sizleri keyifli bir zaman yolculuğuna taşıyacak. Vezüv 
yanardağının yerle bir ettiği, şimdi açık müze olan Pompei antik kenti, zaman yolculuğu 
yapmışçasına yerel rehber eşliğinde geziliyor.  
 

Dahil olan hizmetler: Ulaşım + rehberlik + Pompei girişi + kulaklık 
 

FLORANSA TURU 90 EURO (02-12 YAŞ 45 EURO) 
 

Rönensans’ın doğduğu şehir olan Floransa’da Duomo Kilisesi (Santa Maria Della 
Fiore),Vaftizhane, Eski Saray, Ponte Vecchio, Piazza Signoria görülecektir.  
 

Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + rehberlik hizmeti  
Önemli Not: 
 
Ekstra turlar minimum 20 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.20 kişinin altında katılım 
durumunda tur fiyatlarında değişiklik söz konusu olabilir. Yeterli katılımcı olmadığı takdirde 
oluşabilecek fiyat farkları sayılar elde edildikten sonra tur öncesi rehberimiz tarafından 
bilgilendirilir.  

 

ETLER 
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Fiyatlara tur programı, havalimanı vergisi ve sigorta bedeli dahildir.Gün içindeki kur değişimi 
TL fiyatlara yansıtılmaktadır. Ödeme anındaki kurlar geçerlidir. 

 

 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 

 Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul 
Sabiha Gökçen arası ekonomi sınıf uçak bileti

 Roma´da Madison otelde 3 gece oda kahvaltı konaklama

 Havaalanı - Otel - Havaalanı transferleri

 Yarım günlük panoramik Roma şehir turu

 Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti

 Konaklama vergileri
 Havalimanı güvenlik ve yer hizmeti vergileri

 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.)

 Fiyatlarımıza K.D.V dahidir.
 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 

 İtalya vize ücreti ve vize hizmet bedeli 120 EURO


 Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye 
veznesine yatırabilirsiniz)

 Otel ekstraları ( telefon , minibar vb. )

 Ekstra turlar


 SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık 

sorunu nedeni ile tura katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme 

yapılmasını sağlamaktadır.( Seyahat iptali nedeniyle tazminat başvurularında 

uygulanacak sigortalı katılım payı (muafiyet) vize ile ilgili iptallerde % 25, diğer 

hallerde %18 oranındadır.Teminat detayları sigorta şartnamesinde yer almaktadır..


Bununla birlikte bagaj kaybından, hasarına, hırsızlıktan, ferdi kaza teminatına kadar 
birçok ek teminatı barındırmaktadır.) İptal teminatında tur bedeli kişi başı 3000 euro 
ile sınırlıdır. 

 Seyahat güvence paketi ücreti tur bedeliniz ile orantılı olarak değişmektedir.
 
 

KADEMELİ FİYATLANDIRMA UYGULANMAKTA OLUP GÜN İÇİNDE FİYAT 

DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gezigen.com/
mailto:info@gezigen.com

