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S c lya Turu - 3 Gece
15.05.2019'den t baren kalkışlı

379,00 EUR
2.268,35 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Yeşil Pasaporta Vizesiz
Türkiye Çıkışlı / Varışlı

1.Gün: İstanbul-Catan a
Atatürk Haval manı Dış Hatlar term nal Türk Hava Yolları kontuarı önünde uçuş saat n zden 3 saat önce bulunma.
Check- n şlemler n n ardından Catan a’ya hareket. Catan a’ya varışa tak ben b z bekleyen aracımız le yapacağımız
panoram k tur sonrası serbest zaman. Arzu eden m saf rler m z, rehber m z tarafından ekstra düzenlenecek olan
S racusa turumuza katılab l rler. Ünlü matemat kç Arch med' n yaşadığı kent olan S racusa'ya geç yoruz.
Göreceğ m z yerler arasında meşhur Aretusa Çeşmes , Katedral, D ana Çeşmes , Apollon Tapınağı ve Altın Kale
bulunmaktadır. Turumuz sonrası otel m ze transfer oluyoruz.
Ekstra S racusa Turu: 60-EURO (K ş başı)

2.Gün: Catan a
Kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu eden m saf rler m z rehber m z tarafından ekstra düzenlenecek tam günlük
Palermo & Cefalu turumuza katılab l rler. Rehber m z n bel rtt ğ saatte hareket ederek Palermo’ya g d yoruz.
Palermo’da San G ovann Katedral , Pol teama Meydanı, Normann Sarayı, Quattro Cant Meydanı, V a Roma ve V a
L berta caddeler görülecek yerler arasındadır. Sonrasında T ran Den z kıyısında yer alan ş r n balıkçı kasabası
Cefalu’ya hareket ed yoruz. 12.yüzyıl tar h katedraller , balıkçılar kapısı ve şehr n özgün sokaklarında geç receğ m z
vakt n ardından Catan a’ya dönüyoruz.
Ekstra Palermo & Cefalu turu: 110-EURO (K ş başı)

3.Gün: Catan a
Kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu eden m saf rler m z rehber m z tarafından ekstra düzenlenecek olan tam
günlük gez m ze katılab l rler. Gez m zde dünyaca meşhur "Baba" f lm n n çek ld ğ yerler göreceğ z. Ardından Bar
V tell , San M chele K l ses , Cappuc n Manastırı göreceğ m z yerler arasında. F lm g b sokaklardan geçt kten sonra
Iyon Den z ’n n nc s ve S c lya’nın en güzel kıyı kent olan Taorm na’ya hareket ed l yor. Kıyaslanamaz güzell ktek ,
manzarasına doyamayacağınız Tauro Dağı’nın eteğ nde bulunan; sokak ve caddeler yle, hed yel k eşya satan
dükkanlarıyla çok beğeneceğ n z bu ş r n kent gezeceğ z. Buradan hareketle Mess na’ya geç yoruz. İtalya ana
karasını S c lya'dan ayıran Avrupa'nın en öneml boğazı olan Mess na boğazını panarom k olarak görüntülüyoruz.
Sonrasında Duomo Katedral ne yapacağımız z yarette, muhteşem fotoğraflar çekt kten sonra, akşam üzer
oteller m ze dönüyoruz.
Ekstra Savaco-Taorm na-Mess na Turu: 85-EURO (K ş Başı)

4.Gün: Catan a-İstanbul

Kahvaltı sonrası otelden çıkış şlemler m z tamamlıyoruz. Haval manı transfer saat m ze kadar serbest zaman. Arzu
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eden m saf rler m z ekstra düzenlenecek olan ETNA turumuza katılab l rler. Rehber m z n bel rtt ğ saatte hareket
ederek Etna yanardağına çıkıyoruz. (Avrupa’nın en yüksek akt f volkan k dağı) 1800 metre yüksekl ğ ndek 2. krater
olan S lvestr ’y göreceğ z. Üzer nde duman tüten kaya parçalarını hatıra olarak almayı unutmayın! Sonrasında Etna
yanardağının lavlarından oluşmuş olan bölgede, fotoğraf çekeb leceğ m z b r sürü güzel manzara eşl ğ nde Etna ve
c varını gez yoruz. Turumuz sonrası haval manına transfer oluyoruz. B let, bagaj ve gümrük şlemler n n ardından
İstanbul'a hareket ed yoruz. İstanbul Atatürk Haval manına varış le turumuzun sona er yor.
Ekstra Etna Turu: 50-EURO (K ş başı)

F yata dah l olan h zmetler
THY ile İstanbul-Catania-İstanbul arası ekonomi sınıfı uçak bileti
Havalimanı-Otel-Havalimanı transferleri
Panoramik şehir turu
Belirtilen kategori otellerde 3 gece kahvaltı dahil konaklama
Havalimanı vergileri
Türkçe rehberlik hizmeti (Varışa takiben de sağlanabilmektedir)
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır)

F yata dah l olmayan h zmetler
Schengen vize ücreti ve servis bedeli (Vize departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz)
Yurtdışı çıkış fonu (15 TL)
Programlarda belirtilen ekstra turlar
Kişisel harcamalar

Öneml Notlar
***Program Orange Cruises tarafından düzenlenmekte olup farklı acente yolcularının da tura
katılımı muhtemel olacaktır.
***İstanbul çıkışlı Türkçe rehberlik hizmeti 25 kişi ve üzeri gruplarda verilmektedir.
***Ekstra turlar 16 kişinin altında kaldığı taktirde İngilizce yapılacaktır.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.
Ekstra turlar, hava şartları ve katılımcı sayısına göre değişkenlik gösterebilir.
Ekstra turlarda öğle yemeği ve ören yerleri girişleri ekstra tur fiyatlarına dahil değildir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Program için vize gerekmektedir. Vize departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Triple konaklama müsaitlik doğrultusunda
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verilmektedir.

sunulur.

Üçüncü

kişi

için

katlanabilir

yatak

Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. 2 yaşın altındaki
çocukların bagaj hakkı yoktur.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

Yerel H zmetler Hakkında Öneml B lg lend rme
Satın almış olduğunuz tur paketi “Orange Cruises Turizm” tarafından düzenlenmektedir.
Havalimanı karşılamaları ve diğer tüm yerel hizmetler “Orange Cruises Turizm” tarafından
organize edilmektedir. Farklı acente misafirlerinin de tura katılımı muhtemeldir.

Catan a(3) 4* Art Hotel Catan a vb. / 15-18 Mayıs / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
15.05.2019
18.05.2019

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 - 10 yaş

379,00 EUR

379,00 EUR

499,00 EUR

120,00 EUR

349,00 EUR

