Kültür Adası Sicilya
Etna Yanardağı’nın tüm heybetini hissettirdiği topraklar suların çarşaf gibi olduğu
dinginliğin adresi...
Tarih : 22-08-2018 - 26-08-2018
Şehirler : Agrigento, Katanya, Palermo, Siracussa, Taormina
Otel : 4*
Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile
Peşin Ücret : 1.530 EURO
Tek Kişilik Oda Farkı : 450 EURO
Tur Konsepti : Tüm ekstra turlar dahil
Yemek Durumu : Kahvaltı Dahil

Tur Programı 1. Gün
22/08/2018
İstanbul - Katanya - Cefalu - Palermo
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor . Atatürk Havalimanı’nda
kurulacak Gazella Turizm kontuarında buluşuyor; bilet-bagaj ve pasaport kontrollerinin
ardından Türk Havayolları’na ait uçuş ile Katanya’ya hareket ediyoruz. Katanya’ya
varışımızın ardından havalimanında bizi bekleyen özel otobüsümüz ile Cefalu’ya eşsiz
manzaralar eşliğinde transferimizi gerçekleştiriyoruz ve şehrin dar sokaklarında
yapacağımız yürüyüşümüzün ardından Palermo’ya doğru yolumuza devam ediyoruz ve
varışımızın ardından Palermo şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz, göreceğimiz yerler
arasında Ciazza del gesu, Montreale Kilisesi, Capella Paltina göreceğimiz yerler arasında
olacaktır. Ardından Massimo Tiyatrosunu dışarıdan görüyoruz ve otelimize transferimizi
gerçekleştiriyoruz. Konaklama otelimizde.
2. Gün
23/08/2018
Palermo - Capuccini - Agrigento
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Agrigento’ya doğru yola çıkıyoruz, yolumuz
üzerinde ilk durağımız Capuccini Manastrı olacak, burada unutulmaz anlar yaşayacağımız
iskelet müzesini gedikten sonra yolumuza devam ediyoruz ve Montreal'e geliyoruz.
Buradaki turumuzun ardında yolumuza devam ediyoruz. Agrigento'ya varışımızı takiben
panoramik olarak yapacağımız şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz ve otelimize yerleşiyoruz.
Konaklama otelimizde.
3. Gün

24/08/2018
Agrigento - Ragusa - Noto - Siracussa
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından, Siracussa’ya doğru hareket ediyoruz. Yolumuz
üzerinde öncelikle Ragusa’da bulunan Tapınaklar Vadisini geziyoruz ve Noto’ya doğru
yolumuza devam ediyoruz ve varışımızlar şehir turumuzu gerçekleştirip Siracussa’ya doğru
yola devam ediyoruz. Varışım ardından odaların dağıtılması sonrası serbest zamanımız
olacak. Geceleme otelimizde.
4. Gün
25/08/2018
Siracussa - Taormina - Katanya
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından özel otobüsümüz ile Siracussa şehir turumuzu
yapıyor ve bu esnada mimarisiyle misafirlerini büyüleyen Doumo Katedralini görüyoruz ve
gezimin bitiminde Taormina’ya hareket ediyoruz. Varışımız ile birlikte Taormina şehir
turumuzu yapıp dünyaca ünlü Taormina Antik Tiyatrosunu görüyoruz ve turumun bitimi ile
Katanya’ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Katanya’ya varışımız ile otelimize yerleşiyoruz
ve geceleme otelimizde.
5. Gün
26/08/2018
Katanya - İstanbul
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından odalarımızı boşaltıyor ve Catania şehir
turumuzu yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz. Turumuz esnasında Belli Müzesi, Ursino
Kalesi öncelikli göreceğimiz yerler arasında olacaktır. Turumuzun sonunda havalimanına
transferimizi gerçekleştiriyoruz ve check in işlemlerinin ardından Türk Havayolları
tarifeli uçuşu ile İstanbula uçuyoruz. Turumuz önceden vermiş olduğunuz adresinize
yapılacak kişiye özel transferimizle son buluyor.

Hizmetler
Fiyata Dahil Olan Hizmetler:
- Türk Hava Yolları ile İstanbul-Katanya-İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti
- Havalimanı vergileri ve servis bedeli
- Palermo’da 1 gece, 4* otelde oda-kahvaltı konaklama
- Agrigento’da 1 gece, 4* otelde oda-kahvaltı konaklama
- Siracussa’da 1 gece, 4* otelde oda-kahvaltı konaklama
- Katanya’da 1 gece, 4* otelde oda-kahvaltı konaklama
- Ev-alan-ev transferi de dahil olmak üzere tüm transferler
- Özel araçlar ile tüm geziler
- Müze ve ören yeri giriş ücretleri
- Gazella Turizm Türkçe profesyonel rehber hizmeti

- Seyahat Sigortası
- Yurtdışı çıkış harcı

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:
- Programda belirtilmeyen yemekler
- Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler
- Fazla bagaj ücretleri
- Kişisel harcamalar
- Vize ücreti

Turun Artıları
+ Tarihin fırtınaları yollarından günümüze yapısını bozmadan kurumayı başarmış
Akdeniz’in en büyük adası Sicilya’yı keşif

+ Taş yollar,dar sokaklar, denize arkadaşlık eden sahil kıyısı evleriyle ünlü balıkçı kasabası
Cefalu

+ Görenlerde, inşasının hiçbir zaman bitmediği izlenimi yaratan çatısız tapınağı ile Segesta

+ Kültür, mimari ve gastronomi üçgeninin ortasında 2700 yıllık tarihiyle dimdik duran,
mavinin en canlı tonuna sahip deniziyle içinizi ısıtan Sicilya’nın en güzel kenti Palermo

+ Aziz Agatha'ya adanmış, Barok mimarinin zarif örneklerinden Duomo Katedrali

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz

transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

