
1.gün - İstanbul-Bari-Ostuni-Brindisi
Belirtilen havalimanında buluşup, bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Bari'ye hareket ediyoruz.
Varışımıza takiben alanda bizleri bekleyen özel aracımız ile panoramik şehir turuna başlıyoruz. Aziz Nikola
Bazilikası, Mercantile Meydanı, Margarita Tiyatrosu ve eski şehir görülecek yerler arasındadır. Turumuzun
ardından Puglia bölgesinin beyaz şehri olarak da bilinen Ostuni’ye hareket ediyoruz. Çiçek kokulu
labirent sokaklarda yapacağımız panoramik şehir turunda eski şehir, St.Oronzo Heykeli, Ostuni Katedrali
görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası Brindisi’ye hareket ediyoruz. Güney kesimin zeytin ağaçları ile
çevrili bu küçük liman şehrinde yapacağımız panoramik şehir turunda Umberto Caddesi, Piazza Santa,
Teresa Meydanı ve Brindisi katedrali görülecek yerler arasındadır. Konaklama otelimizde.

2.gün - Brindisi-Lecce-Alberobello-Martina Franca-Brindisi
Kahvaltının ardından güney İtalya’nın masalsı, surlarla çevrili şehri Lecce'ye hareket ediyoruz. Varışa
takiben yapacağımız panoramik şehir turunda Lecce Katedrali, St.Oronzo Meydanı, Santa Croce
Bazilikası ve Piazza Duomo görülecek yerler arasındadır. Sonrasında Itria Vadisinde bulunan Alberobello
kasabasına hareket ediyoruz. Unesco korumasında olan koni çatılı, taşlardan yapılmış Trulli evlerin
sokaklarında yürüyerek yapacağımız turumuzun ardından tarihi kent Martina Franca’ya hareket ediyoruz.
Piazza Roma, San Martino Bazilikası, Piazza Plebiscito Meydanı görülecek yerler arasındadır.
Turlarımızın sonunda Brindisi’ye hareket ediyoruz. Konaklama otelimizde.

3.gün - Brindisi-Matera-Salerno
Kahvaltının ardından Unesco tarafından koruma altına alınmış Matera’ya hareket ediyoruz. Tüf kayaların
oyularak inşa edildiği, doğal mağaraların bulunduğu bu şehir Sasso Barisano ve Sasso Caveoso olarak
iki bölümden oluşmaktadır. Kendimizi film setinde gibi hissedeceğimiz antik kentte yapacağımız tur
sonrası Amalfi kıyısı Salerno’ya hareket ediyoruz. Avrupa’nın en güzel kıyı şehirlerden birisi olan
Salerno’da yürüyerek yapacağımız şehir turunun ardından otelimize transfer oluyoruz. Konaklama
otelimizde.

4.gün - Salerno-Ravello-Positano-Sorrento-Napoli
Kahvaltının ardından Amalfi sahilleri turumuza Ravello, Positano ve Sorrento ile devam ediyoruz. Unesco
tarafından koruma altına alının bu şehirlerde begonvillerin süslediği dar sokaklarında limon bahçeleri ve
eşsiz manzaralar eşliğinde yapacağımız turlarımızın ardından Napoli’ya hareket ediyoruz. Konaklama
otelimizde.

5.gün - Napoli-Pompei-Bari
Kahvaltının ardından yapacağımız panoramik Napoli şehir turunda Scannapoli Caddesi, Kraliyet Sarayı,
Plebiscito Meydanı ve liman görülecek yerler arasındadır. Turumuzun ardından Pompei’ye hareket
ediyoruz. Varışımıza takiben Vezüv yanardağının patlaması sonucu kalıntı haline gelmiş şehri gezip
taşlaşmış köylülerin yaşam alanlarını yakından ziyaret edeceğiz. Turumuz sonrası Bari’ye hareket
ediyoruz. Konaklama otelimizde.

6.gün - Bari-İstanbul
Kahvaltının ardından otelden çıkış işlemlerimizi tamamlıyor ve havalimanına hareket ediyoruz. Bilet, bagaj
ve gümrük işlemlerinin ardından İstanbul'a hareket ediyoruz. İstanbul'a varış ile turumuz sona eriyor. Bir
sonraki turumuzda görüşmek üzere...

Otel Bilgileri
Hotel Ibis Styles Brindisi 3* vb.
Holiday Inn Salerno 4* vb.
American Hotel Napoli 4* vb.
Nicolaus Hotel Bari 4* vb.
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THY ile İstanbul-Bari-İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti ve alan vergileri
Belirtilen kategori otellerde kahvaltı dahil konaklamalar
Programda belirtilen tüm transferler
Panoromik şehir turları
Pompei turu
Seyahat Sağlık Sigortası
Turlarda Türkçe rehberlik hizmetleri

Fiyata dahil olmayan hizmetler
Vize Ücreti
Yurt Dışı Çıkış Pulu
Öğle ve Akşam Yemekleri
Kişisel Harcamalar ve bahşişler
Ekstra bagaj ücretleri

Önemli Notlar
***Turumuz Exel Turizm tarafından organize edilmekte olup, farklı acente misafirlerinin de
tura katılımı muhtemel olacaktır.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
70 yaşın üzerindeki misafirlerimize yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi
verecektir.
Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 20 kişi katılım şartı gerekmektedir. Gezi için yeterli katılım
sağlanamadığı takdirde, gezi hareket tarihinden 20 gün önce tur iptali bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Acenta, gerekli gördüğü durumlarda tur kalkışından önce haber vermek kaydıyla rehberlik hizmetini
varışa istinaden sağlayabilir.
Acenta, gerekli gördüğü durumlarda önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini
bozmadan, turların, şehirlerin, program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu
değiştirebilir.
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 turlar panoramik olarak yapılacak olup, herhangi bir ören yeri/müze giriş ücreti
fiyatlara dahil 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 otellerde iki ayrı yataklı oda bulunmaması durumunda çift kişilik yataklı bir oda verilebilir. Çift
kişilik yatak bulunmaması durumunda da iki ayrı yataklı bir oda verilebilir.
Kimi oteller check-in esnasında kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke
edebilir.
Turlarımızda kullandığımız otellerde yapılan rezervasyonlar grup rezervasyonu olup, alınacak kahvaltılar
farklı bir salonda gruba özel olarak verilebilir ve standart otel kahvaltısından farklı olabilir.
Tek kişilik odalarda yatak tipi tek kişiliktir. Çift kişilik yataklı oda müsaitlik doğrultusunda verilebilir.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş iptallerinden, uçuş saatleri ile parkur değişikliklerinden ve fiyat
artışlarından acentamız sorumlu değildir.
Türkiye çıkışlı uçuşlarda bagaj hakkı istisnai durumlar dışında 1 parça/20 kg ile sınırlıdır. Bu ağırlık uçak
firması ve gidilecek ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.
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.
Uçak biletleri pasaportunuzda geçen isim/soyisim, doğum tarihi, TC kimlik numarası ve pasaport
detaylarına göre kesilmektedir. Bu bilgilerin acentemize hatalı bildirilmesi durumunda acentemizin bu
konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Uçak biletlerini kendileri alarak tura katılan misafirlerimizin, grup ile aynı uçuşları kullanmadıkları
takdirde havalimanı-otel-havalimanı transferlerini kullanamayacakları gibi şehir turu veya diğer turlara
da katılamayabilirler. Misafirlerin bu durumda grubun oteline ulaşımları kendi sorumluluklarındadır.
Türk vatandaşları için vize gerekmektedir. Güncel vize prosedürü ve işlemleri için Setur Vize bölümü
ile iletişime geçebilirsiniz.
Gümrük geçişlerinde ve sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için,
pasaportunuzda en az 6 boş sayfa olması gerekmektedir. Vize alınmış olması veya yeşil pasaport gibi
vize gerektirmeyen özel nitelikli pasaporta sahip olunması, ülkeye giriş ve çıkış yapılabileceği anlamına
gelmeyip, pasaport polisinin size ülkeye giriş izni vermeme veya ülkeden çıkarmama yetkisi
bulunmaktadır. Acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Türk vatandaşı olmayan ya da çifte vatandaşlığı olup da diğer ülke pasaportunu kullanarak tura
katılacak olan misafirlerin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize
prosedürünü ilgili konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir.
Farklı bir ülkede oturum izni bulunan misafirlerin vize durumlarını bağlı bulundukları konsolosluklara
bizzat danışmaları gerekmektedir.
Vize başvurularının tur hareket tarihinden en az 3 ay öncesinde yapılması tavsiye edilir. Vize
sürecinizin daha sağlıklı ilerleyebilmesi adına başvurunuzu tur kalkış tarihinden en az 3 ay öncesinde
tamamlamanızı tavsiye ediyoruz.
Yırtılmış, yıpranmış, veya benzeri tahribatlara uğramış pasaportlar ile seyahat edilememektedir.



Ziyaret edilen ülke Türk vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin geçerli pasaportunuzda
olması gerekmektedir. İptal edilmiş bir pasaporttaki vize geçerli bir vize dahi olsa, bu vize/pasaport ile
seyahat edilememektedir. Acentemizin doğacak olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
18 yaşından küçük bireylerin tek başlarına ya da anne ve babadan sadece bir tanesi ile seyahat
etmesi durumunda hem anneden hem de babadan noter onaylı muvafakatname alması
gerekmektedir. Detaylı bilgiyi Setur vize departmanından alabilirsiniz.

Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Turumuz Exel Turizm tarafından organize edilmekte olup, farklı acente misafirlerinin de tura katılımı
muhtemel olacaktır.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 10 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
994,00 EUR
697,00 EUR
697,00 EUR
197,00 EUR
647,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 6.03.2020

Saat 11.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidişte bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin TK1445
seferi ile saat 14:15'de Bari'ye hareket. Yerel saat ile 14:25'de Bari'ye varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 11.03.2020

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin TK1446 seferi ile saat 15:25'de Bari'den İstanbul'a hareket. Yerel saat ile
19:25'te İstanbul Havalimanına varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 10 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
1094,00 EUR

797,00 EUR
797,00 EUR
197,00 EUR
747,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 7.04.2020

Saat 06.00'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidişte bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin TK1445
seferi ile saat 08:50'de Bari'ye hareket. Yerel saat ile 09:55'de Bari'ye varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 12.04.2020

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin TK1446 seferi ile saat 10:55'de Bari'den İstanbul'a hareket. Yerel saat ile
14:05'te İstanbul Havalimanına varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 10 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
1094,00 EUR

797,00 EUR
797,00 EUR
197,00 EUR
747,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 16.06.2020

Saat 11.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidişte bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin TK1445

Oda
Kahvaltı

Brindisi(2)-Salerno(1)-Napoli(1)-Bari(1) 06-11 Mart / Türk Hava Yolları (06 - 11 Mart
2020)

Oda
Kahvaltı

Brindisi(2)-Salerno(1)-Napoli(1)-Bari(1) 07-12 Nisan / Türk Hava Yolları (07 - 12
Nisan 2020)

Oda
Kahvaltı

Brindisi(2)-Salerno(1)-Napoli(1)-Bari(1) 16-21 Haziran / Türk Hava Yolları (16 - 21
Haziran 2020)



Saat 11.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidişte bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin TK1445
seferi ile saat 14:15'de Bari'ye hareket. Yerel saat ile 14:25'de Bari'ye varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 21.06.2020

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin TK1446 seferi ile saat 15:25'de Bari'den İstanbul'a hareket. Yerel saat ile
19:25'te İstanbul Havalimanına varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 10 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
1144,00 EUR

847,00 EUR
847,00 EUR
197,00 EUR
797,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 8.09.2020

Saat 11.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidişte bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin TK1445
seferi ile saat 14:15'de Bari'ye hareket. Yerel saat ile 14:25'de Bari'ye varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 13.09.2020

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin TK1446 seferi ile saat 15:25'de Bari'den İstanbul'a hareket. Yerel saat ile
19:25'te İstanbul Havalimanına varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 10 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
1094,00 EUR

797,00 EUR
797,00 EUR
197,00 EUR
747,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 16.11.2020

Saat 11.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidişte bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin TK1445
seferi ile saat 14:15'de Bari'ye hareket. Yerel saat ile 14:25'de Bari'ye varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 21.11.2020

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin TK1446 seferi ile saat 15:25'de Bari'den İstanbul'a hareket. Yerel saat ile
19:25'te İstanbul Havalimanına varış.

Oda
Kahvaltı

Brindisi(2)-Salerno(1)-Napoli(1)-Bari(1) 08-13 Eylül / Türk Hava Yolları (08 - 13 Eylül
2020)

Oda
Kahvaltı

Brindisi(2)-Salerno(1)-Napoli(1)-Bari(1) 16-21 Kasım / Türk Hava Yolları (16 - 21
Kasım 2020)


