(https://www.setur.com.tr)

İtalya ve İsv çre Göller Bölges Turu
12.08.2019'den t baren kalkışlı

848,00 EUR
5.075,36 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli
Yeşil Pasaporta Vizesiz

1. Gün: İstanbul-M lano-Como "M lano Tanıtım Turu"
Dış hatlar term nal nde rehber n z le buluşma. Uçağa b n ş şlemler n n ardından M lano ‘ya hareket. Yaklaşık 2,5
saatl k uçuşun ardından M lano'ya varış ve şeh r merkez ne hareket. Panoram k olarak yapılacak M lano şeh r
turumuzda, şehr n pol t k ve sosyal hayatının merkez Galler a aynı zamanda Avrupa’nın lk kapalı alışver ş merkez
olarak da b l nmekted r. Got k sanatının yoğun b r şek lde görüleb leceğ Duomo Katedral , üzer ndek 2000’ aşkın
ufak heykellerden oluşan dış cephes le dünyanın en büyük dördüncü k l ses d r. Buenos A res Bulvarı, Fortezza,
Sforza Kales , Castello Sforzesco ve dünyaca ünlü Scala Opera b nası panoram k olarak görülecek yerler arasındadır.
Tur sonrası Como'da k otel m ze hareket ve geceleme otel m zde.

2. Gün: Como "Como ve Bellag o Turu"
Otelde alacağımız sabah kahvaltısı ardından tam gün Como&Bellag o turu. Como Gölü, Alpler’ n etekler nde sak n,
nce ve uzun b r göldür. Göl, buzul erozyonları sonucunda şek llenm şt r. Yukarısında Alpler’ n manzarası, aşağısında
se Como ve Lecco kasabalarının güzel manzaralarına sah p Como'da, P azza Cavour, 14. Yüzyıl'dan kalma Como
Kathedral' görülmes gereken yerler arasındadır.
Como turumuz sonrasında özel teknem z le Como gölü turumuza başlıyoruz. Panoram k Como turu ardından
Bellag o'ya varıyoruz. İtalyanca 'Güzel kasaba' anlamında olan Bellag o kasabasına hareket ederek bu güzel kasabayı
keşfed yoruz. Tur sonrası Como otel m ze ger dönüyoruz ve geceleme otel m zde. Tur sonrası Como otel m ze ger
dönüyoruz ve geceleme otel m zde.

3. Gün: Como "Lugano ve Outlet Turu"
Otelde alacağımız sabah kahvaltısı ardından tam gün Lugano ve Fox Town outlet turu. Como'ya yaklaşık 40 km
mesafede k Lugano’ya hareket. Varışa st naden panoram k tanıtım turu yapılacaktır. Bu turda görülecek yerler
arasında, San Lorenzo Katedral , P azzetta Mara n , Palazzo C v co, R forma Meydanı vardır.
Turumuz sonrasında Lugano'da bulunan Fox Town Outlet'e hareket ed yoruz. Burada ver lecek serbest zamanın
ardından Como'da k otel m ze ger dönüyoruz.

4. Gün: Como-M lano-İstanbul
Odaların boşaltılması sonrasında M lano haval manına hareket. S zlere vereceğ m z h zmet kal tes n arttırmak adına
anket formlarını doldurmanız b z m ç n öneml d r. B r sonrak seyahat n zde görüşmek üzere !

Oteller
4* Albavilla Hotel Como vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
İstanbul-Milano-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan vergisi
Como'da 4 yıldızlı otelde oda-kahvaltı esasında 3 gece konaklama

Milano şehir tanıtım turu

(https://www.setur.com.tr)

Como turu
Bellagio turu
Lugano turu
Outlet Turu
Havaalanı-otel-havaalanı transferleri
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml Notlar
Setur, gerekli gördüğü durumlarda önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini
bozmadan, turların, şehirlerin, program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu
değiştirebilir.
Programda belirtilen turlar panoramik olarak yapılacaktır. Herhangi bir ören yeri/müze giriş ücreti
fiyatlara dahil değildir.
Yerel
otoriteler
tarafından
gezilmesine,
gidilmesine
herhangi
bir
sebeple
izin
verilmeyen/verilemeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezilerin ya da turların yapılamamasından
acentemiz sorumlu değildir.
Programda belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce
bildirilecektir.
Üç kişilik odada konaklama müsaitliğe bağlıdır. Üçüncü kişi için açılır-kapanır ek yatak verilir. Bu
yatak tipi standart yataklardan küçüktür.
Kimi oteller check-in esnasında kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke
edebilir.
Turumuzun gerçekleşebilmesi için en az 15 kişinin katılımı gerekmektedir.
Oteller check-in saati 15:00, check-out ise 11:00 saatleri arasındadır.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Yeşil pasaport sahipleri için vizeye ihtiyaç yoktur.
Yurtdışı çıkış harcı (15 tl) fiyatımıza dahil değildir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Ekstra bagaj taşıma
ücretleri misafirlere aittir.

Como(3) 12-15 Ağustos / Türk Havayolları

Tar h
12.08.2019
15.08.2019

Ç (https://www.setur.com.tr)
K ş l k Oda Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

848,00 EUR

1.048,00 EUR

198,00 EUR

828,00 EUR

848,00 EUR

