ROMA
Pegasus Hava Yolları Tarifeli Seferi ile
3 Gece 4 Gün

1.GÜN

İSTANBUL – ROMA

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali Pegasus Hava Yolları kontuarı önünde siz değerli misafirlerimiz ile saat
09.30’da buluşma. Bagaj ve bilet işlemlerinin ardından Pegasus Hava Yolları’nın PC 1223 sayılı tarifeli seferi ile saat 11.40’da
Roma’ya uçuş. Yerel saat ile 12:25’te varış. Varışımızı takiben havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile panoramik
şehir turu için Roma şehir merkezine hareket ediyoruz. Roma’ya varışımızı takiben panoramik şehir turumuza başlıyoruz. Şehir
turumuzda Hristiyanlığın merkezi olarak kabul edilen San Pietro Meydanı ve Bazilikası, Cem Sultan’ın hapsedildiği Castel
Sant’Angelo, Mussoli’nin halka seslenmiş olduğu Venedik Meydanı ve II. Vittorio Emmauele anıtı, Gladyatör savaşlarına ev
sahipliği yapan Kolezyum, Tatlı Hayat filmiyle ünlenen Aşıklar Çeşmesi, 135 basamaktan oluşan İspanyol merdivenleri ve batık
gemi çeşmesini bulunduran İspanyol meydanı görülecek yerler arasındadır. Turumuz sonrası otele transfer. Geceleme
otelimizde.
2.GÜN

ROMA

Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği Napoli &
Pompei turuna (80 €) katılabilirler. Dünya üzerinde 2000 yıl öncesinden bu yana olduğu gibi kalabilen yegane antik şehirlerden
biri olan Pompei, Vezüv yanar dağının getirdiği lavlar ve küller altında kalmış olup, taşlaşmış insanları görebileceğiniz tek
şehirdir. Daha sonra İtalya'nın egzotik & romantik liman kentlerinden biri olan Napoli gezisi ve serbest zaman. Tur bitimi otele
transfer. Geceleme otelimizde.
3.GÜN

ROMA

Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği Outlet ve
Göller Bölgesi turuna (45 €) katılabilirler. Turumuzun ilk durağı olan Castel Gandolfo’da Papa’nın yazlık sarayı, Dünya’nın ilk
posta kutusu ve muhteşem manzarasıyla Albano Gölü’nü göreceğiz. Bir sonraki durağımız olan Nemi Köyü’ne varışımızın
ardından köy içerisinde keyifli bir yürüyüş yapacağız. Yürüyüşün ardından Nemi Köyü’nün ünlü dağ çilekli turtasını tatmak ve
alışveriş için kısa bir serbest zaman. İtalya’nın en ünlü Outlet’i olan Castel Romano Outlet’e varışımızın ardından alışveriş için
serbest zaman. Tur sonrası otelimize veya tercihen kent merkezine transfer. Akşam dileyen misafirlerimiz akşam yemekli
Roma gece turuna (55 €) katılabilirler. Bu turumuzda Augustus tarafından tüm tanrılara adanan ve Roma İmparatorluğu
döneminden tek parça halinde ayakta kalan nadir yapılardan biri olan Pantheon’u, dünyanın en güzel meydanlarından birisi
olarak gösterilen Navona meydanını ve Roma’nın simgelerini ışıklar içerisinde akşam görme fırsatı bulacağız. Turumuz
sonrasında lokal restoranımızda klasik İtalyan yemeklerini görsel şovlarla tadacağız. Turumuz sonrası otelimize transfer.
Geceleme otelimizde.
4.GÜN

ROMA – İSTANBUL

Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Uçak saatine bağlı olarak havalimanına transfer. Bagaj ve check-in işlemlerinin
tamamlanmasının ardından Pegasus Hava Yollarının PC 1224 sayılı tarifeli seferi ile saat 13.25’te İstanbul'a hareket. Yerel saat
ile 18.10’da İstanbul'a varış ve turumuzun sonu.

www.fonipon.com

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:









Pegasus Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul - Roma - İstanbul arası ekonomi sınıfı uçak biletleri
Havalimanı vergileri
4* merkeze 5-10 km otel kategorisinde 3 gece kahvaltı dâhil konaklama
Havalimanı-otel-havalimanı transferleri
Panoramik Roma şehir turu
Şehir vergileri (20 Euro)
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri
Zorunlu Seyahat Sigortası

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:







Vize ücreti (120 Euro)
Yurt dışı çıkış harcı bedeli
Seyahat Sağlık Sigortası (10 Euro)
Her türlü otel ekstraları ve kişisel harcamalar
Opsiyonel turlar
Müze ve ören yerleri giriş ücretleri
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