
10 Ekim 2020 - 17 Ekim 2020   (8 Gün, 7 Gece)

 

İTALYA & GÜNEY FRANSA & İSPANYA
Liste Fiyatı: 1.097€  

Tur Programı
PİSA - FLORANSA - CİNQUE TERRE - MONTE CARLO-NİCE- PROVENCE – MARSİLYA-AVİGNON – BARSELONA 

1.GÜN:  İSTANBUL – PİSA – FLORANSA 

İstanbul Yeni Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde buluşup, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından Türk Havayolları‘nın
tarifeli seferi ile Pisa uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz.  Yerel saat ile varışta havaalanından çıkış işlemlerimizi tamamlıyoruz ve
alanda bizleri bekleyen özel aracımız ile Pisa Kulesine hareket ediyoruz.  Burada yapacağımız turun ardından Floransa’ya
hareket ediyoruz. Konaklama otelimizde. 

2.GÜN: FLORANSA - CİNQUE TERRE (ST. MARGHERİTA) – CENOVA 

Kahvaltının ardından yapacağımız panoramik Floransa şehir turunda Duomo Meydanı, Piazza Della Signoria ve Ponte
Vecchio Köprüsü göreceğimiz yerler arasında. Serbest zaman sonrası  İtalyan Rivierası’nın en meşhur bölgesi Cinque Terre
bölgesine hareket ediyoruz.  Bölgenin en güzel şehri Santa Margherita yapacağımız panoramik şehir turunda  Piazza
Caprera Meydanı , D’Antiochia kilisesi , sahil bölgesini gezip Cenova’ya doğru hareket ediyoruz. Konaklama
otelimizde. 

3.GÜN: CENOVA - ST. REMO - MENTON - MONACO&MONTE CARLO- EZE-NİCE 

Kahvaltının ardından yapacağımız panoramik Cenova turunda Torre Della Lanterna, Piazza De Ferrari meydanı, San
Lorenzo Katedrali görülecek yerler arasındadır. tur sonrası en güzel sahil kasabalarından birisi olan St. Remo’ya hareket
ediyoruz.  Festivalleri ile ünlü bu antik kentte eski şehir bölgesi, Rus Ortodoks Kilisesini gördükten sonra Fransa’nın incisi
Menton’a hareket ediyoruz. Cote d'Azur kasabası Menton ‘da yapacağımız yürüyüş turunun ardından renkli, zengin
hayatıyla ünlü Vatikan’dan sonraki bağımsız devlet olan Monaco ile devam ediyoruz. Prenslik Sarayını ve Monako
Katedralini görüp şehir devleti Monte Carlo’ya geçiyoruz. Eğlenceleri ile ünlü Monte Carlo’da yapacağımız kısa gezi sonrası
denizden 427 metre yükseklikte kurulu taş evleri ve dar sokaklarıyla bizi 9. Yüz yıla götürecek Eze Köyüne hareket
ediyoruz. Yürüyerek yapacağımız turumuzun ardından Nice’e hareket. Konaklama otelimizde. 

4. GÜN: NİCE - CANNES - AİX AN PROVENCE – MARSİLYA 

Kahvaltının ardından panoramik Nice  turumuzu yapıp yıldızlar şehri Cannes’a hareket ediyoruz.  Film festivaliyle ünlü olan
bu sahil şehrinde yapacağımız panoramik gezi sırasında ünlü sahil yolu La Croisette, Festival Sarayı, Yıldızlar kaldırımı
görülecek yerler arasındadır. tur sonrası Aix An Provence’e hareket ediyoruz. 4 Yunus Çeşmesi, Rahipler Çeşmesi
Albertas ve Cardeurs Meydanları, Saint Sauveur Katedrali, Cours Mirabeau panoramik görülecek yerler arasında.
Fransa’nın ikinci  büyük şehri Marsilya’ya hareket ediyoruz.  Varışta  yapacağımız panoramik şehir turunda Eski liman,
Marsilya Katedrali ve Notre Dame de la Garde bazilikasını göreceğiz.  Konaklama otelimizde.

5. GÜN: MARSİLYA - ARLES - AVİGNON – BARSELONA  
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Kahvaltının ardından kendimizi Roma dönemde hissedeceğimiz Arles’e  hareket ediyoruz. Milattan önce 7. Yüzyıla uzanan
tarihi ile Roma İmparatorluğu’nun Galya’daki önemli bir şehri olan Arles’da Roman Arena ve Amfitiyatrosu ile St.
Trophine Manastırı panoramik olarak görülecek yerler arasındadır.  Sonrasında Rhone Nehri boyunca uzanan, UNESCO
Dünya Mirasları listesinde Ortaçağ döneminde Hristiyanlığın merkezi sayılan alan Avignon’a doğru yolculuğumuza
başlıyoruz. Varışta Papalık Sarayı, ünlü  Avignon köprüsü ve şehrin dar  sokaklarını gezeceğiz. Turların bitiminde
Barselona’ya hareket ediyoruz. Konaklama otelimizde. 

6.GÜN: BARSELONA 

Kahvaltının ardından yapacağımız panoramik şehir turu esnasında La Sagrada Familia Katedrali, Endülüs Arenası,
Kristof Kolomb Heykeli, Montjuic Tepesi, ünlü Batllo Evi ve Mila ev yapıları, Colombus Sokağı, Pueblo Espanol
Parkı, La Casa Botllo & La Casa Pedrera Evleri,  Barcelona Limanı ve Katalunya Meydanı görülecek yerler
arasındadır. Tur sonrası serbest zaman.  Otele transfer. Konaklama otelimizde. 

7.GÜN:  BARSELONA – VALENSİYA 

Kahvaltının ardından İspanya’nın üçüncü büyük şehri Valensiya’ya hareket ediyoruz. Varışta yapacağımız panoramik şehir
turunda Valencia Katedrali, Quart ve Serranos kuleleri, Plaza de Toros de Valensiya Arenası  görülecek yerler
arasındadır.  serbest zaman sonrası  otele transfer. Konaklama otelimizde. 

8.GÜN: VALESİYA – İSTANBUL 

Kahvaltının ardından havaalanına transfer. Türk Havayollarının tarifeli uçağı ile İstanbul uçuşu. 

350-€ Değerindeki Opsiyonel Tur Paketi Dahil 

Fiyatlar

  
Çift Kişilik Odada
Kişi Başı 

Üç Kişilik Odada
Kişi Başı 

Tek Kişilik
Oda 

00-01,99 Yaş
Bebek 

02-11,99 Yaş
Çocuk 

4* Otel 
Çocuk yaş:
12 

1.097€ 1.097€ 1.454€ 197€ 1.047€ 

4* Otel

Floransa: 4* Mediterraneo Hotel vb.
Cenova: 4* Mercure Genova San Biagio vb. 
Nice: 4* Park Inn Nice by Radisson vb.
Marsilya: 4* Mercure Marseille Prado vb.
Barselona: 4* Hotel Gotico vb.
Valesiya: 4* Sercotel Acteon Hotel  vb.

Dahil Hizmetler

• Türk Havayolları  ile İstanbul (IST)-  Pisa/ Valensiya  – İstanbul (IST) arası ekonomi sınıf uçak bileti ve bu bilete  ait
havaalanı vergileri 

• Belirtilen otellerde kahvaltı dahil konaklamalar 
• Programda belirtilen tüm geziler ve transferler 
• Panoramik şehir turları 
• Turlarda Türkçe rehberlik hizmetleri. 

 ***** 350 Euro Değerindeki Tüm Ekstra Turlar Dahil 

Hariç Hizmetler

•             Schengen Vize Ücreti ( Yeşil pasaporta vize yoktur) 

•             Yurtdışı çıkış pulu 

•             Seyahat Sağlık Sigortası 

•             Öğle ve akşam yemekleri ve yemeklerde alınacak içecekler 

•             Kişisel harcamalar ve bahşişler 

•             Ekstra bagaj ücretleri 
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Uçuş Bilgileri

Notlar

ÖNEMLİ NOTLAR: 

*Acente havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. * Yurtdışı gezilerinde en
az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. Yırtılmış, yıpranmış, veya benzeri tahribatlara uğramış pasaportlar ile seyahat
edilememektedir. *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. *Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi
gerekmektedir. *Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat
değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan acente sorumlu tutulamaz. *Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik
yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. *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. *Acente gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı
kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Acente, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını
saklı tutar. Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir. *
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 *Yerel otoriteler tarafından gezilmesine,
gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından
Acente sorumlu tutulamaz. *3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk
indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.  *Tek kişilik odalarda yatak tipi tek kişiliktir. Çift kişilik
yataklı oda müsaitlik doğrultusunda verilebilir. * 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. * Programda
belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce bildirilecektir. *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. ***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. ***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.  

Çıktı: 04 Eylül 2019, 21:26:18 

  Buluşma Kalkış Tarihi Varış Tarihi Havayolu Uçuş Kodu

İSTANBUL - PİSA 10 Ekim 2020 06:30
10 Ekim 2020 10:35 
IST (İSTANBUL) 

10 Ekim 2020 12:25 
PSA (Pisa) 

TÜRK HAVAYOLLARI TK 1399 

VALESİYA - İSTANBUL 17 Ekim 2020 09:00
17 Ekim 2020 12:35 
VLN (Valencia) 

17 Ekim 2020 17:15 
IST (İSTANBUL) 

TÜRK HAVAYOLLARI TK1302 
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