Toskana - Portoﬁno - Cinque Terre
Van Gogh'un tablolarından çıkmış gibi, rüya gibi topraklara yolculuk...
Tarih : 18-10-2018 - 23-10-2018
Şehirler : Bologna, La Spezia, Lucca, Siena
Otel : 4*
Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile
Peşin Ücret : 1.490 EURO
Tek Kişilik Oda Farkı : 420 EURO
Tur Konsepti : Tüm ekstra turlar dahil
Yemek Durumu : Kahvaltı Dahil

Tur Programı 1. Gün
18/10/2018
İstanbul - Bolonya - Siena
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor . Atatürk Havalimanı’nda
kurulacak Gazella Turizm kontuarında buluşuyor; bilet-bagaj ve pasaport kontrollerinin
ardından saat Türk Havayollarına ait tarifeli sefer ile Bolonya’ya uçuşumuzu
gerçekleştiriyoruz. Yerel saat ile varışımızı takiben havalimanında bizi bekleyen özel
otobüsümüz ile Siena’ya doğru hareket ediyoruz. Siena varışımız ile şehrini daha yakından
tanımak için şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Turumuz esnasında her yıl İtalya’nın ünlü
‘’Palio’’ yarışlarına ev sahipliği yapan ünlü Campo Meydan’ını ve meşhur Doumo
Katedralini ziyaret ediyoruz. Turumuzun ardından geceleme otelimizde.
2. Gün
19/10/2018
Siena - Floransa - Siena
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından özel otobüsümüz ile Floransa transferimizi
gerçekleştiriyoruz. İtalya’nın kuzeyinde bulunan kısa bir dönemde olsa İtalya Krallığına
başkentlik yapmış olan bu kenti yakından tanıma fırsatı yakalamanın yanı sıra dünyanın en
eski ve en ünlü sanat müzelerinden biri olan Uffizi Müzesini gezeceğiz. Turumuzun
bitiminde Siena’ya geri dönüyoruz ve konaklama otelimizde.
3. Gün
20/10/2018
Siena - Monteriggioni - Siena
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Monteriggioni’ye doğru yolca çıkıyoruz ve

varışımız ile birlikte surlar içine kurulmuş olan bu küçük kasabayı geziyoruz. Siena’ya geri
dönüyoruz. Konaklama otelimizde.
4. Gün
21/10/2018
Siena - San Gimignano - Lucca
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından otelimizden özel otobüsümüz ile hareket
ediyoruz ve San Gimignano’ya doğru hareket ediyoruz. Yürüyerek yapacağımız turumuzda
bu küçük kasabayı ve Pallazo del Popolo’yu yakından tanıma fırsatı bulacağız.Daha sonra
Lucca’ya doğru transferimizi gerçekleştiriyoruz. Varışımız ile şehir turumuzu yapıyoruz.
Konaklama otelimizde.
5. Gün
22/10/2018
Lucca - La Spezia - Portofino - Bologna
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından ilk durağımız Cinque Terre bölgesi olacak
turumuzda bölgenin en güzel kasabaları olan Vernezza ve Monterosso’yu görüceğiz.
Sonrasında bölgenin en eksi yerleşim yeri olan Manarola’yı görme şansımız olacak.
Sonrasında bizi bekleyen araçlarımız ile Portofino transferimizi gerçekleştiriyoruz.
Portofino’ya varışımız ile rengarenk evlerini ve şehir gibi küçük olan limanını geziyoruz.
Turumuzun bitiminde özel otobüsümü ile Bolonya’ya transfer oluyoruz. Konaklama
otelimizde.
6. Gün
23/10/2018
Bologna - İstanbul
Otelimde alacağımız kahvaltının ardından otelimizden ayrılma işlemlerini tamamlıyoruz ve
Bolonya şehir turumuz için otelimizden hareket ediyoruz. Turumuz esnasında Maggiori
meydanı, Saint Domenice Katedrali, Santa Maria del Vita ve Asinelli kulesi ve bu turumuzun
en unutulmaz anlarını yaşayacağımız Floransa Üniversitesi Anatomi bölümü olacaktır.
Turumuzun bitimi ile havalimanına transferimizi gerçekleştiriyor ve Türk Havayolları’nın
tarifeli seferi ile İstanbul’a uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Turumuz daha önce bildirmiş
olduğunuz adresinize yapılacak olan kişiye özel transferimizle son bulacaktır.

Hizmetler
Fiyata Dahil Olan Hizmetler:
- Türk Hava Yolları ile İstanbul-Bologna-İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti
- Havalimanı vergileri ve servis bedeli
- Lucca’da 1 gece, 4* otelde, oda-kahvaltı konaklama
- Siena’da 3 gece, 4* otelde, oda-kahvaltı konaklama
- Bolonya'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 ücretler
- 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
+ Roma İmparatorluğu döneminde kurulan şehirde, şehrin forum ve amfi tiyatrosu kabul
edilen meydanı gezeceğiz
+ İtalya'nın masallar dünyasına aitmiş gibi görünen, şirin kasabalarının bulunduğu Cinque
Terre bölgesini gezeceğiz

+ Vernazza'da tekne ile Monterosso'ya kadar gezeceğiz
+ "Halkın Sarayı" anlamına gelen, Palazzo Popolo’yu ve şehri çevreleyen ve günümüze
yalnızca 14 tanesi ulaşan kuleleri göreceğiz
+ Her yıl Palio ismiyle anılan at yarışlarına ev sahipliği yapan Campo Meydanı’nı gezeceğiz

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.

