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

Andrea Bocell Toskana Konser Turu
24.07.2019'den t baren kalkışlı

1.697,00 EUR
10.156,71 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
3 Akşam Yemeği Dahil
Setur Select
Turlar Dahil

1.Gün İstanbul – Bologna – Floransa "Floransa Şeh r Turu ve Davanzat Sarayı Müzes "
Bologna Marcon Haval man 'na varışa st naden özel otobüsümüz le Floransa’ ya hareket ed yoruz. 1 saat 40 dak ka
sürecek seyahatten sonra Floransa'ya varıyoruz. Sanat ve kültür baş şehr Floransa’ da Setur Select seç m
lokantamızda alacağımız öğle yemeğ nden sonra yapacağımız şeh r gez m zde; şehr k ye bölen Arno nehr ’n ,
nehr n üzer nde bulunan tar h köprüler n en ünlüsü olan 14. yy ‘dan kalma Ponte Vecch o’yu, şehr n baş k l ses
Santa Mar a del F ore Katedral 'n ve M mar Brunellesch 'n n tasarladığı kubbey , got k döneme a t ht şamlı Çan
Kules n , Cennet Kapısı olarak adlandırılan Doğu Kapısı le meşhur va zhane’y , erken rönesans dönem nde
yapılmış olan ve M chelangelo, Mach avell , Gal leo g b 274 k ş n n mezarlarının yer aldığı Santa Croce K l ses ’n ,
U z Sanat Galer s ’n , Senyörler Meydanı ve meydanın ortasında yer alan Neptün çeşmes le Dav d heykel n ,
rönesans ve got k döneme a t heykeller n bulunduğu, açık hava müzes n andıran avlu’yu görüyoruz. Panoram k tur
sırasında ortaçağ ev (saray) yaşamını göstermek amacı le Palazzo Davanzat sarayı müzes ne g r lecekt r. Gez
b t m nde Toskana otel m ze hareket. Akşam yemeğ m z SeturSelect seç m lokantamızda alıyoruz.

2.Gün "S ena Turu ve Andrea Bocell Konser "
Sabah kahvaltımızın ardından yeş l tepeler ve vad ler, tepeler nde yer alan şatolar ve etekler ndek bağlar arasından
seyahat ederek, S ena’ya varıyoruz. Öğle yemeğ m z tur sırasında Setur Select seç m lokantamızda alınacaktır.
Unesco Dünya M rası l stes nde yer alan Toscana’nın kalb ndek , toprak reng lab rent sokaklarıyla karmaşık,
çapraşık, p toresk ve büyüley c ortaçağ kent S ena’ da öğleden sonra yapacağımız şeh r gez s nde, ortaçağdan
günümüze kadar gelm ş olan Pal o yarışlarının yapıldığı, den z kabuğunu andıran, kent n merkez P azza Del Campo’
yu, meydanda bulunan kabartmalarla çevr l Ga a çeşmes , 102 metre yüksekl ğ ndek çankules Torre del Mang a,
P azzo del Duomo ve burada yer alan s yah beyaz renkl duvarları, sütunları, çan kules , ç nde yer alan res mler ve
freskler le Duomo Katedral ’n keşfed yoruz.Konser önces alınacak yemek sonrasında Andrea Bocell konser ç n
Lajat co'ya hareket ed yoruz. Andrea Bocell konser ardından Toskana otel m ze hareket ve geceleme Toskana
otel m zde.

3.Gün "Montepulc ano&Montalc no Turları"
Kahvaltı sonrası Montepulc ano’ya hareket ed yoruz. MÖ 308 yıllarında Etrüskler tarafından kurulan ortaçağ şehr ,
y yecek ve çecek üret c s d r.Peyn r, p c makarnası, merc mek, bal ve dünyaca ünlü şarapları başlıca üret mler d r.
Montepulc ano üzümler İtalya’ nın en y s d r. Şehr n ana caddes 1,5 km uzunluğunda olup, Porta al Prato’ dan
tepen n üstündek P azza Grande’ ye kadar uzanmaktadır. 14. yy’ dan kalma şeh r duvarları, Palazzo Comunale,
Santa Mar a Katedral görülecek yerlerden bazılarıdır. Ardından tar h şeh r meydanında yer alan R cc Sarayının
altında bulunan, dünyanın en esk ve en y şarap mahzen anıtsal Cant na de R cc ’ n n sınırsız mağara le çevr l
sess z kor dorlarında zaman yolculuğu yapıyoruz,yapacağımız z yaret sırasında şarap tadımı yapıyoruz.Öğle
yemeğ m z tur sırasında Setur Select seç m lokantamızda alınacaktır.Tur sonrası Montalc no kasabasına
hareket.Brunello şarapları le ünlü Montalc no z yaret m zde tar h kale ve merkez keşfed yoruz.Tur sonrası Toskana
otel m ze ger dönüyoruz. Akşam yemeğ m z SeturSelect seç m lokantamızda alıyoruz.

(https://www.setur.com.tr)
4.Gün P sa - İstanbul

Otelde buluşma saat m z n ardından P sa Haval manına hareket ve bagaj şlemler ardından TK1400 sefer sayılı Türk
Hava Yolları uçağı le Istanbul'a dönüş.

Setur Select
Bu bir Setur Select turudur.
Setur Select (http://www.seturselect.com)

Rehber B lg s
Otel B lg ler
Hotel Il Borgo di Vèscine 4* veya benzeri
https://www.vescine.it/

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları ile gidiş dönüş ekonomi sınıf uçak bileti
4*’lı otelde 3 gece 4 gün oda-kahvaltı bazında konaklama
Havalimanı vergileri
Havaalanı – Otel – Havaalanı transferleri
Otel – Konser Alanı – Otel transferleri
Floransa yarım gün panoromik şehir turu
Prima Poltrona Konser bileti (Koltuk Bölümü C8)
3 adet öğle yemeği ve 3 akşam yemeği dahil
Şarap Tadımı
Siena Turu
Montepulciano & Montalcino Turları
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat Sigortası(Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Yemeklerde alınacak içecekler
Yurtdısı Cıkış Ücreti
Vize Ücreti
Bahşişler

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

Üç kişilik oda müsaitlik doğrultusunda verilmektedir.
Üç kişilik oda müsaitliği olur ise 3.kişi için katlanabilir yatak verilmektedir.
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.
Setur, program içeriği aynı kalmak kaydıyla programda gezilecek yerlerin sırasını, gününü,
saatlerini değiştirebilir.
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.
Acente, kendi iradesi dışında oluşan nedenlere veya tura katılan kişilerin yeterli sayıya
ulaşamamalarına bağlı olarak hiçbir sorumluluk taşımaksızın turlarını iptal etme veya hareket
saatlerini, duraklama yerlerini, ulaşım şirketlerini, konaklama tesislerini, programda belirtilen
standartlara bağlı kalmak koşulu ile, 6 gün önceden yazılı haber vererek değiştirme veya
yolcusunu başka bir acenteye devretmek hakkına sahiptir. Tek otel konaklamalı organizasyonlarda
ise rezervasyon yapılan oteli en geç 6 gün önceden haber vermek koşulu ile değiştirebilir.
Tur dâhilinde sunulan Etkinlik programında(Konser, Festival, Spor turları) oluşabilecek tarih
değişikliği ve/veya iptalinden acentamız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Tur
programımızın Turistik servisleri verilecek olup, iptal durumunda Paket sözleşmedeki şartlar
geçerlidir.
Acentamızın belirlediği bilet kategorileri ile etkinlik resmi kurumlarının bilet kategorileri farklılık
gösterebilir.
Acentamız etkinlik alanına girişte yaşanabilecek problemlerden sorumlu değildir. Etkinlik alanı
görevlileri bilet olsa dahi kişileri etkinliğe sokmama hakkına sahiptir. Böyle bir durumda acentamız
sorumlu değildir.

Andrea Bocell Konser Turu 24-27 Temmuz 2019 / Türk Havayolları
Ç
Tar h
24.07.2019
27.07.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.697,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.697,00 EUR

1.997,00 EUR

