30.10.2019

Roma & Napoli Turu - Tur Broşürü

1.gün - İstanbul-Roma "Şehir Tanıtım Turu"
Belirtilen Havalimanı Dış Hatlar terminalinde rehberiniz ile buluşma. Uçağa biniş işlemlerinin ardından
Roma ‘ya hareket. Yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından Roma'ya varış. Öyle bir şehir düşünün ki
etrafınızda 360 derece döndüğünüzde 3000 yıllık tarihi film şeridi gibi görebileceksiniz. Tüm bu atmosferi
rehberimiz eşliğinde hissetmeye başlıyoruz. Şehir keşif turumuz sonunda otelimize dönüş.

2.gün - Roma “Napoli & Pompei Turu”
Napoli & Pompei, Güney İtalya’yı keşfediyoruz. Roma İmparatorluğu döneminde Akdeniz’in en büyük
kentlerinden biriyken Vezüv Yanardağı’nın kül ve lavları altında kalmış olan Pompei, ikiyüz yıldan beri
süren kazılar sayesinde tekrar gezilebilen dünyanın en büyük açıkhava müzelerinden biri haline gelmiştir.
Birçok Roma yapısının hala sağlam olarak görülebildiği Pompei’de sokak sokak gezip o günün
uygarlığını tanıyacak ve lavların altında kalan insan kalıntılarını göreceksiniz. Ardından Napoli’ye hareket.
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
göreceğimiz yerler arasındadır. Napoli sonrası Roma'daki otelimize dönüş. Geceleme otelde.

3.gün - Roma “Castel Gandolfo & Nemi & Outlet Turu"
Roma’nın güneyinde, şehir merkezine 1 saat mesafede, volkanik göller bölgesinde, Papa’nın yazlık
malikanesinin bulunduğu Gandolfo’da fotoğraf molasına müteakip 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 ufak 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 ünlü Lazio Bölgesi’ni
tanıyoruz. İtalya’nın en büyük outlet centerlarından biri olan Castelli Romani Outlet Center, bu turun son
etabıdır. Otele dönüş sonrası dinlenmeniz için serbest zaman. Geceleme otelinizde.
***29 Aralık tarihli yılbaşı programında, yılbaşı gala yemeği yerel bir restaurantta alınacaktır.

4.gün - Roma-İstanbul
İstanbul uçuşu için havalimanına hareket. Uçağa biniş işlemlerinin ardından yaklaşık 3 saatlik yolculuk
sonrası İstanbul’a varış. Sizlere vereceğimiz hizmet kalitesini arttırmak adına anket formlarını doldurmanız
bizim için önemlidir. Bir sonraki seyahatinizde görüşmek üzere!
Oteller
4* Occidental Aran Park vb.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
İstanbul-Roma-İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve alan vergisi
4 yıldızlı otelde oda kahvaltı esasında 3 gece konaklama
Yarım günlük panoramik Roma şehir turu
Napoli ve Pompei Turu
Pompei giriş bileti
Castel Gandolfo & Nemi Köyü ve Outlet Turu
Yılbaşı Gala Yemeği (29 Aralık Yılbaşı programı için geçerlidir.)
Havaalanı-otel-havaalanı transferleri
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %10'u kapsam dışındadır.)
Setur rehberlik hizmetleri
Önemli Notlar
Setur gerekli gördüğü durumlarda önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini
bozmadan, 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 oteller check-in esnasında kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke
edebilir.
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli dahil değildir. Çıkış harcının yolcular tarafından ödenmesi
gerekmektedir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır. Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri
değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
15 kişiden az katılımlı turlarımıza istanbul çıkışlı rehber verilmeyecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Yeşil pasaport sahiplerine vize gerek yoktur.
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.

Roma(3) 29 Aralık-01 Ocak / Türk Hava Yolları (29 - 01 Ocak 2020)
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 - 11 Yaş

Oda Kahvaltı

Kişi Başı Fiyat
998,00 EUR
798,00 EUR
778,00 EUR
198,00 EUR
748,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 29.12.2019
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali Setur deski önünde saat 09:45'de rehberiniz ile buluşma. Türk
Hava Yolları TK 1865 seferi ile saat 12:50'de Roma'ya hareket. Saat 13:35'de Roma'ya varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 1.01.2020
Türk Hava Yolları TK 1866 seferi ile saat 14:35'de Roma'dan İstanbul’a hareket. Saat 19:10'da İstanbul
Havalimanına varış

