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Klas k İtalya Turu (Vened k-Floransa-Roma)
20.04.2019'den t baren kalkışlı

848,00 EUR
5.190,78 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Türkçe Rehberli
Yeşil Pasaporta Vizesiz

1.Gün: İstanbul-Vened k "Şeh r Turu"
Atatürk Haval manı Dış Hatlar g d ş Term nal ’nde Setur desk önünde Setur rehber le buluşma. Uçağa b n ş
şlemler n n ardından Vened k'e hareket. Vened k sadece Dükler’ n, Kazanova’nın, Bell n ’n n değ l aynı zamanda
kanalların, gondolların, adaların, ve köprüler n şehr d r. Yaklaşık 2,5 saatl k uçuşun ardından tüm bu güzell kler
rehber m z eşl ğ nde tanımaya başlıyoruz. Şeh r keş f turumuz sonunda otel m ze hareket ve d nlenmen z ç n
serbest zaman.

2.Gün: Vened k “Serbest Gün veya Verona & Garda Ekstra Turu”
VERONA & GARDA, Romeo ve Jülyet’ n ş r n ve romant k kent , kuzey İtalya’nın nc s Verona’yı keşfett kten sonra,
İtalya’nın en büyük gölü ve üst sınıfın sayf ye yer olan Garda’ya hareket ed yoruz. Garda gölü kıyısında ortaçağ
kalıntıları, café ve şık dükkanlarla süslü sokaklarıyla g zl b r cennet olan S rm one kasabasında sadece kıyı şer d n n
değ l, sürat motorlarına b n p gölün ve yalnızca gölden görüleb len har ka S rm one manzarasının da tadını
çıkarıyoruz.

3.Gün: Vened k-Floransa "Şeh r Turu"
Floransa ‘ya hareket. M chelangelo, Da V nc g b s mlerle yen b r dev r başlatan, Rönesans ‘ın başkent Floransa, Jül
Sezar ‘ın Kleopatra ‘ya olan aşkı sebeb yle kurulmuş ve her türlü sanata, m mar ye ev sah pl ğ yapmaktadır. 252 km
ve yaklaşık 3 saatl k yolculuk ardından tüm bu atmosfer rehber m z eşl ğ nde h ssed yoruz. Şeh r keş f turumuz
sonunda Floransa otel m ze hareket ve d nlenmen z ç n serbest zaman.
Not: 19 Ocak programında Vened k-Floransa arası ulaşım tren le sağlanacaktır.

4.Gün: Floransa “Serbest Gün veya Büyük Toskana Ekstra Turu”
BÜYÜK TOSKANA, İtalyan Rönesans’ının doğduğu yer, sanatın, edeb yatın ve şarabın merkez Toskana Bölges n
keşfed yoruz. İlk durağımız P sa, Sek zyüz yıldan fazla b r tar he sah p Eğr P sa Kules ’n duymayan yoktur. Toscana
Bölges ’nde Floransa’nın 85 km. batısında bulunan P sa Kent ’n n tar h merkez olan Muc zeler Meydanı’nda
yükselen bu kule, aslında P sa Katedral ve va zhanes n n çan kules olarak nşa ed lm şt r. M mar P sano a les n n
b r eser olan kule, daha yapımı esnasında eğr lmeye başlamış, bu hata telaf ed lemem ş ve yapı bu şek lde
tamamlanmıştır. Tar h boyunca yavaş yavaş eğ lme devam etm ş ve kule sayısız restorasyonla güçlend r lerek
günümüze dek gelm şt r. Bugün sadece P sa Kent ’n n değ l, İtalya’nın da öneml ülke semboller nden b r d r.
Meydandak tezgahlarda zeng n b r hed yel k eşya alışver ş mkanı vardır. P sa’dan sonra ortaçağın gökdelenler
d yeb leceğ m z kulel evler yle tanınan ş r n San G m gn ano kent ne uğruyoruz. Bu tar h kent doyasıya gezd kten
sonra dokusuyla günümüze en orj nal hal yle geleb lm ş b r Toscana kales ve kasabası olan S ena’ya devam
ed yoruz. Ortaçağda lk defa bankerl ğ n ve bankacılığın kurulmuş olduğu bu kentte her sene Temmuz ve Ağustos
aylarında düzenlenen Pal o Fest val ve at yarışları bütün dünyadan z yaretç çeker. Kasabayı oluşturan mahalleler
tems l eden bakımlı ve soylu atlar bu yarışlarda kend mahalleler n onurlandırmak ç n kıyasıya koşarlar, sey sler

düşse b le, eğer koşmaya devam ed p b r nc gel rlerse o senen n şamp yonu olurlar. Kesme taş zem nl daracık
(https://www.setur.com.tr)

sokaklarda gerçek b r Ortaçağ kasabasında gezmen n keyf ne varıp, şık ve kal tel mağazalarda alışver ş yapma
mkanı bulacağız.

5.Gün: Floransa-Roma "Şeh r Turu"
Roma ‘ya hareket. Öyle b r şeh r düşünün k etrafınızda 360 derece döndüğünüzde 3000 yıllık tar h f lm şer d g b
göreb leceks n z. 280 km ve yaklaşık 3 saatl k yolculuk ardından tüm bu güzell kler rehber m z eşl ğ nde tanımaya
başlıyoruz. Şeh r keş f turumuz sonunda otel m ze hareket ve d nlenmen z ç n serbest zaman.
Not: 19 Ocak programında Floransa-Roma arası ulaşım tren le sağlanacaktır.

6.Gün: Roma “Serbest Gün veya Napol & Pompe Ekstra Turu”
NAPOLI ve POMPEI ‘de Güney İtalya le tanışıyoruz. Roma İmparatorluğu dönem nde Akden z’ n en büyük
kentler nden b r yken Vezüv Yanardağı’nın kül ve lavları altında kalmış Pompe , k yüz yıldan ber süren kazılar
sayes nde tekrar gez leb len dünyanın en büyük açıkhava müzeler nden b r d r. B rçok Roma yapısının hala sağlam
olarak görüleb ld ğ Pompe ’de sokak sokak gez p o günün meden yet n tanıyacak ve Vezüv’ün lavlarının altında
kalan nsan kalıntılarını göreceks n z. Ardından Napol ’ye devam ed yoruz. Vezüv Yanardağı’nın etekler nde kurulu,
Napol ten şarkıların kaynağı, talyan p zzasının vatanı, t p k b r Akden z şehr olan Napol ’de otobüsle yapılacak
panoram k tur esnasında şehr n el t mahalles Vomero, Enr co Caruso’nun ev , şehre hak m b r tepede fotoğraf
molası, Santa Luc a kıyı şer d ve Kral yet Kales görülecek yerler arasındadır. Gez m ze Napol ’n n ünlü p zzasını
tadacağımız öğle yemeğ dah ld r.

7.Gün: Roma “Serbest Gün veya Gandolfo-Nem -Outlet Center Ekstra Turu”
Roma’nın güney nde, şeh r merkez ne 1 saat mesafede, volkan k göller bölges nde, Papa’nın yazlık mal kanes n n
bulunduğu Gandolfo’da fotoğraf molasına müteak p g deceğ m z Nem Köyü, tar h ve doğal güzell kler yle
meşhurdur. Anthony Qu nn’ n ünlü “Kasabanın Sırrı” f lm nden hatırlayacağınız Nem , enva çeş t dağ ç leğ ve köyün
çeşmes nden akan maden suyu le tanınan, yaş ortalamasının 70-80 olduğu, kend n zden başka b r tur st
göremeyeceğ n z, karakter st k, ufak b r talyan köyüdür. Bu gez de Papaların ve ünlü Romalıların yazlık ve kışlık
evler n n bulunduğu bölge olan, aynı zamanda beyaz şarabı, p kn k alanları ve muhteşem manzaralarıyla ünlü Laz o
Bölges ’n tanıyoruz. İtalya’nın en büyük outlet centerlarından b r olan Castell Roman Outlet Center, bu turun son
etabıdır. Otele dönüş sonrası d nlenmen z ç n serbest zaman.

8.Gün: Roma-İstanbul
İstanbul uçuşu ç n haval manına hareket. Uçağa b n ş şlemler n n ardından yaklaşık 3 saatl k yolculuk sonrası
İstanbul’a varış. 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
Venedik: DoubleTree by Hilton Hotel Venice North 4* vb. (Venedik Şehirdışı otel)
Floransa: Starhotel Vespucci 4* vb. (Floransa Şehirdışı otel)
Roma: Barcelo Aran Mantegna 4* vb. (Roma Şehiriçi otel)
*Merkezi Otel 05-20 kilometre mesafededir.
**Şehiriçi Otel, merkeze 20-30 kilometre mesafededir.
***Şehir Dışı Otel merkeze 30 kilometre ve fazlası mesafededir.

F yata Dah l Olan H zmetler
İstanbul-Venedik/Roma-İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve alan vergisi

4* otellerde (https://www.setur.com.tr)
oda-kahvaltı esasında yedi gece konaklama
Venedik-Floransa-Roma transferleri
Yarım günlük Venedik, Floransa, Roma şehir turları
Vatikan gezisi
Setur rehberlik hizmetleri
Havaalanı - otel – havaalanı transferleri
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml B lg ler
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli (15 TL) dahil değildir, çıkış harcının yolcular tarafından
ödenmesi gerekmektedir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Herhangi bir müze/ören yeri girişi fiyata dahil değildir.
15 kişiden az katılımlı turlarımıza İstanbul çıkışlı rehberlik verilmemektedir.
Üç kişilik odalarda 3. kişi için katlanabilir yatak verilecektir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alınış tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Bu program için vize gerekmektedir. Vize departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.
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.

Ekstra Turlar
GONDOL GEZİSİ - Kişi başı 25 Euro
Venedik’in meşhur kanallarını gondollarla geziyoruz.
VERONA-GARDA TURU - Kişi başı 65 Euro
Romeo ve Jülyet’in şirin ve romantik kenti,kuzey İtalya’nın incisi Verona’yı keşfettikten
sonra,İtalya’nın en büyük gölü ve üst sınıfın sayfiye yeri olan Garda’ya hareket ediyoruz.Garda
gölü kıyısında ortaçağ kalıntıları,café ve şık dükkanlarla süslü sokaklarıyla gizli bir cennet olan
Sirmione kasabasında sadece kıyının değil,sürat motorlarına binip gölün ve yalnızca gölden
görülebilen harika Sirmione manzarasının da tadını çıkarıyoruz.
ADALAR GEZİSİ - Kişi başı 40 Euro
Venedik San Marco Meydanı’ndan misafirlerimiz için kiralanmış özel motorlar ile başlayacak
turumuz sırasında önce Murano adası ziyaret edilecektir. 1921’den beri dünyanın en ünlü camcılık
merkezlerinden biri olan adada cam atölyeleri gezilecek, ardından yine deniz motorları ile

Venedik’teki adalar içinde en renklisi olarak kabul edilen Burano adasına geçilecek ve el sanatları
(https://www.setur.com.tr)
merkezi olan ada görülecektir.
BÜYÜK TOSKANA TURU - Kişi başı 105 Euro
İtalyan Rönesans’ının doğduğu yer,sanatın,edebiyatın ve şarabın merkezi Toskana’yı
keşfediyoruz.İlk durağımız Pisa:Sekizyüz yıldan fazla bir tarihe sahip Eğri Pisa Kulesi’ni duymayan
yoktur. Toscana Bölgesi’nde Floransa’nın 85 km. batısında bulunan Pisa Kenti’nin tarihi merkezi
olan Mucizeler Meydanı’nda yükselen bu kule, aslında Pisa Katedrali ve vaftizhanesinin çan kulesi
olarak inşa edilmiştir. Mimar Pisano ailesinin bir eseri olan kule, daha yapımı esnasında eğrilmeye
başlamış, bu hata telafi edilememiş ve yapı bu şekilde tamamlanmıştır. Tarih boyunca yavaş yavaş
eğilme devam etmiş ve kule sayısız restorasyonla güçlendirilerek günümüze dek gelmiştir. Bugün
sadece Pisa Kenti’nin değil, İtalya’nın da önemli ülke sembollerinden biridir. Meydandaki
tezgahlarda zengin bir hediyelik eşya alışveriş imkanı vardır. Pisa’dan sonra ortaçağın gökdelenleri
diyebileceğimiz kuleli evleriyle tanınan şirin San Gimigniano kentine uğruyoruz.Bu tarihi kenti
doyasıya gezdikten sonra dokusuyla günümüze en orijinal haliyle gelebilmiş bir Toscana kalesi ve
kasabası olan Siena’ya devam ediyoruz. Ortaçağda ilk defa bankerliğin ve bankacılığın kurulmuş
olduğu bu kentte her sene Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenen Palio Festivali ve at yarışları
bütün dünyadan ziyaretçi çeker. Kasabayı oluşturan mahalleleri temsil eden bakımlı ve soylu atlar
bu yarışlarda kendi mahallelerini onurlandırmak için kıyasıya koşarlar, seyisleri düşse bile, eğer
koşmaya devam edip birinci gelirlerse o senenin şampiyonu olurlar. Kesme taş zeminli daracık
sokaklarda gerçek bir Ortaçağ kasabasında gezmenin keyfine varıp, şık ve kaliteli mağazalarda
alışveriş yaptıktan sonra Floransa’ya geri dönüyoruz.
NAPOLI & POMPEI TURU - Kişi başı 115 Euro
Bu turumuzda güney İtalya’yı yaşıyoruz. Roma İmparatorluğu döneminde Akdeniz’in en büyük
kentlerinden biriyken Vezüv Yanardağı’nın kül ve lavları altında kalmış Pompei, ikiyüz yıldan beri
süren kazılar sayesinde tekrar gezilebilen dünyanın en büyük açıkhava müzelerinden biridir. Birçok
roma yapısının hala sağlam olarak görülebildiği Pompei’de sokak sokak gezip o günün
medeniyetini tanıyacak ve Vezüv’ün lavlarının altında kalan insan kalıntılarını göreceksiniz.
Ardından Napoli’ye devam ediyoruz. Vezüv Yanardağı’nın eteklerinde kurulu, Napoliten şarkıların
kaynağı, italyan pizzasının vatanı, tipik bir Akdeniz şehri olan Napoli’de otobüsle yapılacak
panoramik tur esnasında şehrin elit mahallesi Vomero, Enrico Caruso’nun evi, şehre hakim bir
tepede fotoğraf molası, Santa Lucia kıyı şeridi ve kraliyet kalesi görülecek yerler
arasındadır.Gezimize Napoli’nin ünlü pizzasını tadacağımız öğle yemeği dahildir.
CASTEL GANDOLFO-NEMİ-CASTELLI ROMANI OUTLET CENTER - Kişi başı 45 Euro
Roma’nın güneyinde, şehir merkezine 1 saat mesafede , volkanik göller bölgesinde, Papa’nın
yazlık malikanesinin bulunduğu Gandolfo’da fotoğraf molasının ardından gideceğimiz Nemi Köyü,
tarihi ve doğal güzellikleriyle meşhurdur.Anthony Quinn’in ünlü Kasabanın Sırrı filminden
hatırlayacağınız Nemi, envai çeşit dağ çileği ve köyün çeşmesinden akan maden suyu ile tanınan,
yaş ortalamasının 70-80 olduğu, kendinizden başka bir turist göremeyeceğiniz, tipik bir italyan
köyüdür. Bu gezide Papaların ve ünlü Romalıların yazlık ve kışlık evlerinin bulunduğu bölge olan,
aynı zamanda beyaz şarabı, piknik alanları ve muhteşem manzaralarıyla Lazio Bölgesi’ni
tanıyoruz. Roma Bölgesinin en büyük Outlet’i olan Castelli Romani Outlet Center, bu turun son
etabıdır.
***TURLARIMIZ EN AZ 25 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞİR. ASGARİ SAYININ ALTINDA
KALINMASI DURUMUNDA FİYATLAR GÜNCEL MALİYETLER BAZ ALINARAK KATILIMCI SAYISINA
GÖRE YENİDEN HESAPLANIR.

Vened k(2)-Floransa(2)-Roma(3) 20-27 N san / Türk Havayolları

Tar h
20.04.2019
27.04.2019

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

1.098,00 EUR

198,00 EUR

828,00 EUR

848,00 EUR

Vened k(2)-Floransa(2)-Roma(3) 01-08 Haz ran / Türk Havayolları
Ç

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

998,00 EUR

988,00 EUR

1.298,00 EUR

198,00 EUR

978,00 EUR

Tar h
01.06.2019
08.06.2019

Vened k(2)-Floransa(2)-Roma(3) 10-17 Ağustos / Türk Havayolları
Ç
Tar h
10.08.2019
17.08.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

898,00 EUR

948,00 EUR

1.148,00 EUR

198,00 EUR

888,00 EUR

