
 
 

Yarıyıl Tatilinde 
ROMA VE ÇEVRESİ 

3 gece 4 gün 
30 Ocak – 02 Şubat 2019 

 
30 Ocak Çarsamba ISTANBUL / ROMA THY ile Atatürk Havalimanı’ndan 12.50’de Roma’ya uçuş. 13.35’de varış. Pasaport ve gümrük işlemleri sonrası şehir turumuza başlangıç. Şehrin sembolü haline gelen ve Roma İmparatorluğu boyunca gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yapmış antik tiyatro Colosseum’un dışarıdan görülmesi. Ardından imparatorluk zamanında şehrin tören merkezi olan Roma Forumu, Venedik Meydanı, efsaneye göre içine para atanın tekrar Roma’ya geleceğine inanılan Aşk Çeşmesi (Fontana di Trevi), sokak sanatçılarıyla ve kafeleriyle meşhur Navona Meydanı, İspanyol Merdivenleri ile M.Ö. 27 yılında inşa edilmiş ve pagan tapınağı iken kiliseye çevrilen Pantheon Tapınağı görülecek yerler arasında. Merkezi konumlu 4 yıldızlı otelimize yerleşme.   
31 Ocak Persembe ROMA / VATİKAN Kahvaltı sonrası dünyanın en küçük ülkesi olan ve Katolik Kilisesi’nin merkezi kabul edilen Vatikan’a gidiş. Papa’nın halka hitap ettiği San Pietro Meydanı’nın tanınması. Daha sonra 60.000 kişi kapasitesi ile dünyadaki en büyük Katolik ibadet yeri ve aynı zamanda hac merkezi olan San Pietro Bazilikası ile Vatikan Müzesi’nin gezilmesi. Öğleden sonra kişisel tercihleriniz ve alışverişleriniz için serbest.   
01 Şubat    Cuma           ROMA / VILLA D’ESTE Kahvaltı otelimizde. Roma yakınlarında 16. yüzyıldan kalma teralı İtalyan Rönesans bahçesi ve özellikle çeşmeleri ile ünlü bugün İtalyan Devlet Müzesi olarak hizmet veren ve Unesco Dünya Mirası kapsamında Villa D’este bahçeleri gezisi. Günün bölümü kişisel tercihleriniz ve alışverişleriniz için serbest.   
02 Şubat   Cumartesi ROMA / NEMİ / ISTANBUL Kahvaltı sonrası otelden ayrılış. 30 km mesafede Nemi gölü kıyısında şirin bir dağ köyü olan Nemi’nin gezilmesi. Castel Romano ve Castel Gandolfo outlet merkezlerinde alışverişler için serbest vakitler. Havalimanına transfer. 18.50’de THY ile İstanbul’a  uçuş. 23.35’de varış.  
Fiyatlar (Turumuzun hareketi için minimum sayı 16 kişidir) İki kişilik odada kişi başına  1050 Euro Tek kişilik oda farkı      150 Euro  
Fiyata dahil olan hizmetler; THY ekonomi sınıf uçak bileti, Seyahat sigortası, Merkezi 4 yıldızlı otelde kahvaltı dahil konaklama, Tüm transferler, Programlardaki tüm gezi ve ziyaretler, İç ziyaretlerde giriş ücretleri,  Yerel rehberlik, Yurt dışı çıkış harcı  
Fiyata dahil olmayan hizmetler, İtalya Schgengen vize ve servis ücreti,  135 Euro Otellerde şahsi harcamalar (kafe, minibar)  


