Tarih, Sanat, Kültür, Doğa, Lezzet

TOSKANA
Floransa (5)

Pegasus ile 5 gece
29Ekim – 03 Kasım 2017
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Uçsuz bucaksız yeşil vadileri, zeytinlikler, kestane
ağaçları, üzüm bağları, ortaçağ kaleleri ve kasabaları ile
Toscana…..
Etrüsk Uygarlığından, Roma abide ve harabelerine, Romanesk
mimariden, Gotik katedrallere kadar geniş bir kültür yelpazesi
ile sanatın beşiği olmasının yanısıra, dağları, tepeleri, sahilleri,
yemyeşil bağları, şarapları, zeytinyağları ve yemekleri ile
lezzetin beşiği Toscana Bölgesini keşfe çıkıyoruz.
Tarihi binaları, sanat eserleri, nehri, köprüleri, kültür kokan
havasıyla Floransa’ da, Arno nehri’ ni, nehrin üzerinde
bulunan, 14. yy’ dan kalma kuyumcu dükkanlarının bulunduğu
Ponte Vechhio Köprüsü’ nü, Duomo Meydanında bulunan
Santa Maria Del Fiore Katedrali’ ni ve sekizgen şeklindeki
yapısıyla
vaftizhaneyi, gotik döneme ait ihtişamlı Çan
Kulesini, Michelangelo, Macchiavelli ve Galileo gibi sanatçıların
mezarlarının bulunduğu Santa Groce Kilisesi’ ni, Rönesans ve
antik döneme ait heykelleri ile açık hava müzesini andıran
avlu, David Heykelini, Neptün çeşmesini ve Vecchio Sarayı’
nın yer aldığı Sinyorlar Meydanını görüyoruz.
Avrupa’ nın en iyi korunmuş ortaçağ kenti Siena’ da, şehrin
kalbinin attığı, deniz kabuğu biçiminde, etrafı tarihi binalarla
çevrili, ortaçağdan beri Palio yarışlarının yapıldığı Piazza del
Campo Meydanı’ nı , meydanda yer alan 102 metre
uzunluğunda Torre del Mangia Kulesi’ ni, Gaia çeşmesi’ ni,
Duomo Katedrali’ ni , Palazzo Piccolomini’ yi , Belvedere
Kalesi’ ni ve Palazzo Pubblico….
Zengin kültür ve sanatı ile Güzel Kuleler şehri St Gimignano’
da, İtalya’ nın en tarihi kapılarından biri olan 13. yy’a ait Porta
San Giovanni, 13. yy’ a ait büyük bir sarnıcın bulunduğu
Piazza della Cisterna – Sarnıç Meydanı, Katedral, Popolo
Sarayı, Podesta Sarayı, kemeraltı ve çeşitli ortaçağ kulelerinin
bulunduğu şehrin merkezi Katedral Meydanı Piazza del
Duomo…
Ev yapımı makarnalar, zeytinyağı, lezzetli zeytinler, sebzeler,
ve şaraplar ile Floransa’ da Fiorentina Bistecca’nın, fındıklı ve
bademli kek zuccotto’nın, Gili pastanesinde cappuccino ve
çikolatalı pastanın, Siena’ da Chianti ve Brunello şaraplarının
tadına bakmayı ihmal etmiyoruz.
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PROGRAM
1. Gün / 29.10.2017 - Pazar

Kayseri - Istanbul – Bologna – Floransa

08.50
Kayseri Erkilet Havalimanı İç Hatlar Terminali’nden bilet ve bagaj işlemlerinin
ardından PC2731 nolu uçuş ile İstanbul’a hareket.
10.15

Sabiha Gökçen Havalimanı’na varış.

10.30

Dış Hatlar Terminali Prontotour kontuarında rehber ile buluşma.

12.00

Bologna’ya hareket ediyoruz.Uçuşumuz 2,5 saat sürüyor.

12.40
Guglielmo Marconi Havalimanına varıyor, gümrük ve bagaj işlemlerinin ardından
havalimanından ayrılıyoruz.
14.00

Serbest öğle yemeği

15.00
Panoramik şehir turumuza başlıyoruz.Tarihi Mö 6. yy’ da Etrüsklere dayanan
Bologna, mimarisi, dar sokakları ve meydanları ile tipik bir ortaçağ şehrini anımsatmaktadır.
Yağmurdan, kardan ve güneşten korunabileceğiniz, 3,5 km uzunluğu ile dünyanın en uzun
kemeraltının yer aldığı şehirde, Bolognalıların sosyal yaşamlarının en önemli noktası
Maggiore Meydanı, meydanda yer alan saat kulesi Palazzo di Accursio, 14. yy adalet sarayı
Palazzo Podesta, dünyanın 5. büyük kilisesi olan Basilica di San Petronio, Garisenda ve
Asinelli Kulelerini görüyoruz.
17.00
Ardından özel aracımızla Floransa’ ya hareket ediyoruz.Yolculuğumuz 1 saat 45
dakika sürüyor.
18:45

Konaklayacağımız otelimize transfer ve odalara yerleşme.Geceleme otelimizde.
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2. Gün / 30.10.2017

09.00

Pazartesi

Floransa

Otelde kahvaltı

10:00

Floransa Şehir Gezimiz için hareket ediyoruz.
Tarihi binaları, sanat eserleri ve kültür kokan havasıyla Floransa’da yapacağımız
şehir gezimizde, şehri ikiye bölen Arno nehri’ni, nehrin üzerinde yer alan pek çok köprüden
en ünlüsü olan ve 14. yy ‘dan kalma kuyumcu dükkanlarının bulunduğu Ponte Vecchio’yu,
Duomo meydanında bulunan 384 basamaklı Santa Maria del Fiore Katedralini, gotik döneme
ait ihtişamlı Çan Kulesini, Cennet Kapısı olarak adlandırılan Doğu Kapısı ile meşhur
vaftizhane’yi, erken rönesans döneminde yapılmış olan ve Michelangelo, Machiavelli, Galileo
gibi 274 kişinin mezarlarının yer aldığı Santa Groce Kilisesi’ni, Uffizi Sanat Galerisi’ni,
Sinyorlar Meydanı ve meydanın ortasında yer alan Neptün çeşmesi ile David heykelini,
rönesans ve gotik döneme ait heykellerin bulunduğu, açık hava müzesini andıran avlu’yu
görüyoruz.
13:00

Gezi bitiminde otelimize dönüyoruz. Günümüz serbest.
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3. Gün /31.10.2017 –Salı
08:00

Kahvaltı

09:00

San Gimignano’ya hareket ediyoruz.

Floransa ( San Gimignano & Siena)

10:00 Unesco Dünya Koruma mirası listesinde bulunan, zengin kültür ve sanatı ile “Güzel
Kuleler” şehri St Gimignano’da yürüyerek yapacağımız gezide, İtalya’ nın en tarihi
kapılarından biri olan 13. yy’a ait Porta San Giovanni, 13. yy’ a ait büyük bir sarnıcın
bulunduğu Piazza della Cisterna – Sarnıç Meydanı, Katedral, şimdi belediye binası olan
Palazzo del Popolo, Podesta Sarayı, kemeraltı ve çeşitli ortaçağ kulelerinin bulunduğu şehrin
merkezi Katedral Meydanı Piazza del Duomo’ yu görüyoruz.
13:00

Serbest öğle yemeği arası

14:00 Yemek sonrası yeşil dağ ve vadiler, tepelerinde yer alan şatolar ve eteklerindeki
bağlar arasından seyahat ederek, Siena’ya hareket ediyoruz. Unesco Dünya Mirası listesinde
yer alan Toscana’nın kalbindeki, toprak rengi labirent sokaklarıyla karmaşık, çapraşık,
pitoresk ve büyüleyici ortaçağ kenti Siena’ da yapacağımız şehir gezisinde, ortaçağdan
günümüze kadar gelmiş olan Palio yarışlarının yapıldığı, deniz kabuğunu andıran, kentin
merkezi Piazza Del Campo’ yu, meydanda bulunan kabartmalarla çevrili Gaia çeşmesi, 102
metre yüksekliğindeki çankulesi Torre del Mangia, Piazzo del Duomo ve burada yer alan
siyah beyaz renkli duvarları, sütunları, çan kulesi, içinde yer alan resimleri ve freskleri ile
Duomo Katedrali’ni görüyoruz.
17.00

Floransa’ya hareket. Geceleme otelimizde.
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4. Gün / 01.11.2017 – Çarşamba
08:00

Kahvaltı

09.00

Pisa’ya hareket ediyoruz.

Floransa ( Pisa & Volterra)

10.00
İtalya’nın en önemli sembolü , eğikliği 5,5 metreyi bulmasına rağmen, hala ayakta
durması mucize kabul edilen, meşhur Pisa Kulesini görüyoruz.
12.00

Volterra’ya hareket ediyoruz.

13.00
Volterra, İtalya'nın Tuscany eyaletinde yer alan ve Pisa ilçesinde yer alan bir
şehirdir. Serbest öğle yemeğini tur arasında alıyoruz.
16:00

Floransa’ya geri dönüyoruz.

.

5. Gün / 02.11.2017 –Perşembe
08:00

Floransa

Kahvaltı

09:00 Tam gün serbest zaman. Arzu eden katılımcılarımız için en önemli Rönesans
eserlerinin sergilendiği Uffizi Galerisi rehber eşliğinde gezilebilir. Geceleme Floransa’daki
otelimizde.
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6. Gün / 03.11.2017 –Cuma

Floransa –Bologna –İstanbul-Kayseri

07:00

Kahvaltı

08:00

Odaları boşaltma ve otelden çıkış işlemleri

09.00

Bologna havalimanına transfer oluyoruz.

11.25

Havalimanına varış ve bilet & pasaport ve bagaj işlemlerini tamamlıyoruz.

13.25

Pegasus ile İstanbul’a hareket ediyoruz. (PC 1218 )

18:10

Sabiha Gökçen Havalimanına varıyoruz.

20:50

İç hatlar terminalinden Pegasus ile Gaziantep’e hareket ( PC2740)

22.10

Kayseri Havalimanı’na varıyoruz.

OTELLER VE FİYATLARIMIZ
Konaklama için üç ve dört yıldızlı oteller olmak üzere iki seçenek sunulmaktadır.
Şehir

Otel

Floransa

Delle Nazioni Hotel -3*
http://www.hoteldellenazioniflorence.com

Fiyatlarımız
İki Kişilik Odada Kişi Başı
Tek Kişilik Oda

755 EUR
1.075 EUR

4 Yıldızlı otelde konaklamayı tercih eden katılımcılarımız için konaklama yeri Hotel
Leonardo Da Vinci’dir. (http://www.hotelleonardofirenze.it)
Bu otelde konaklama ücretleri iki kişilik odada kişi başı 825 Euro, tek kişilik odada
1175 Euro’dur.
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ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pegasus ile Kayseri –İstanbul-Bologna-İstanbul-Kayseri arası ekonomi sınıf uçak
bileti
Floransa’da belirtilen otelde vb 5 gece continental kahvaltı konaklama
Havaalanı – Otel – Havaalanı transferleri
Panoramik Floransa şehir turu
Programa dahil olan San Gimignano & Siena,Pisa& Volterra ve Bologna şehir
turları
Yurt dışı çıkış harcı
Seyahat güvence paketi
Prontotour profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri
Konaklama vergileri
Havalimanı güvenlik ve yer hizmeti vergileri
Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.)
Fiyatlarımıza K.D.V dahildir.

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
•
•
•
•
•
•
•
•

Otel ektralarınız
Şahsi harcamalarınız
İtalya vize ücreti
Uffizi giriş bileti
Programa dahil olmayan yapılacak gündüz ve gece ekstra turlar
Ören yerleri giriş ücretleri
Öğle ve akşam yemekleri
Programa dahil olmadığı açıkça belirtilmiş olan her türlü hizmet
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