
 

         

 

                       DAHİL HİZMETLER 

 Kaan İncili rehberlik hizmetleri 

 THY ile Bologna gidiş - dönüş uçak biletleri. 

 4 Kahvaltı, 2 öğlen yemeği, 2 akşam 

yemeği  

 Yemeklerde 1 adet soft içecek  

 Seyahat Sigorta 

 
                  HARİÇ OLAN HİZMETLER 

 Programa dahil olmayan yemekler 

 Kişisel Harcamalar 

                                
                           NOTLAR:  

 Sonbahar iklimi olacağı için mevsimlik, 

rahat kıyafetlerve yürüyüş ayakkabıları 

tavsiye edilir. 

 

 

 

 

 

 

İtalya her ne kadar dünyada turizm ile 

tanışmış ilk coğrafya olsa da, yerel 

özelliklerini de her zaman korumuştur. Büyük 

metropollerde kitle turizminin neden olduğu 

insan seline rağmen, kırsala geçildiğinde 

doğal yaşamın tüm yönleriyle yaşanabildiği, 

Avrupa'nın en güzel ülkelerinden biridir. 

Toskana ve Emilia-Romagna bölgeleri, bu 

eşsiz güzellikteki ülkenin en özellikli mutfağını 

barındıran iki bölgesidir ve ziyaretçilerine, 

klasik rotaların biraz dışına çıkıldığında 

unutulmayacak derecede güzel deneyimler 

yaşatmayı vaat ederler. 

Doğanın içinde, 

Yerel mutfakları ve Toskana şaraplarını 

deneyimleyerek, 

Cinque Terre bölgesinin doğasını keşfederek, 

Yorucu kalabalığa karışmadan,  

Toskana’nın zamana direnen güzelliklerini 

dünya değişmeden keşfe çıkıyoruz… 

 

TOSKANA’NIN DEĞİŞMEYEN GÜZELLİKLERİ 

6-9 EKİM 

 TUR PROGRAMI: 
 
1. Gün - 06/10/2016 İSTANBUL - BOLOGNA -
TOSKANA 
Sabah saat 06.30 da Atatürk Havalimanında buluşma. 
Saat 08.45'te TK 1325 seferi ile Bologna’ya 
yola çıkış. Saat 10.30'da Bologna Havalimanına varış. 
Toskana Vadisi'ne doğru yola çıkış.  
Vadiye varışı takiben bir üzüm bağında yürüyüş ve üzüm 
bağı tanıtım gezisi. 
Öğlen yemeği.  
Ardından Toskana bölgesinde konaklayacağımız 
Agriturismo'ya varış.  
Otelde dinlenme vakti 
Akşam yemeğimiz otelimizde. 
 
2. Gün - 07/10/2016 VOLTERRA - SAN 
GIMIGNANO - SIENA -TOSKANA VADİSİ 
Toskana Vadisi turu. 
İlk önce vadiye hâkim manzarası ile Twilight 
(Alacakaranlık) serisinin de çekildiği Volterra gezisi. 
Ortaçağ sokaklarını arşınlayıp meydanda vereceğimiz 
kahve molası sonrasında yapım yılı 1268’e dayanan 
dünyanın ilk gökdelenlerinin bulunduğu, Toskana 
Vadisi'nin incisi olarak adlandırılan San Gimignano’ya 
doğru yola çıkıyoruz.  
Öğlen yemeği sonrası Dante’nin İlahi Komedyası’nın 
Cehennem bölümünün bir kısmını yazdığı Monteriggioni 
kalesine uğruyoruz.  
Burada meydanı ve surları görüp kısa bir kahve molası 
veriyoruz.  
Dünyanın resmi ilk bankasının kurulduğu, İtalya’nın en 
önemli ortaçağ şehri olan Siena’ya varıyoruz. Buradaki 
turumuzda Azize Catherina kilisesini ziyaret edip, 

dünyanın ilk bankasını görüyoruz.  
Akşam yemeği için Siena’da serbest vakit. 
Geceleme Agriturismo’da. 
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3. Gün - 8/10/2016 TOSKANA VADİSİ - 
LEVANTO - VERNAZZA - TOSKANA VADİSİ 

Cinque Terre bölgesi gezisi. 
Milli parka varış ve Levanto’da otobüsümüzden iniş.  
Tekne ile Cinque Terre gezisi. 
Monterosso’da öğlen yemeği için serbest vakit.  
Ardından teknemizle Vernazza’ya varıyor ve 
geziyoruz. Sonrasında Corniglia, Manarola ve 
Riomaggiore ile bu milli parktaki 5 toprak parçasını 
tamamlamış oluyoruz. 
 
Ardından otobüsümüzle akşam yemeğimiz için 
Toskana bölgesindeki bir başka Agriturismo’ya 
uğruyoruz. Burada Toskana’ya müzikli veda yemeği 
ve sonrasında otelimize transfer.  
Geceleme otelimizde. 
 
4. Gün - 9/10/2016 TOSKANA VADİSİ - 
BOLOGNA - İSTANBUL 
Sabah kahvaltı sonrası 10.00’da otelden valizlerle 
birlikte hareket.  
12.00’de kızıl şehir Bologna’ya varış ve şehir turu.  
Tur sonrası öğlen yemeği, fotoğraf ve biraz alışveriş 
için serbest zaman.  
16.00'da merkezden hareket ve 16.30'da Bologna 
Havalimanına varış.  
TK 1326 sefer sayılı uçuş ile 18.55’te İstanbul’a 
doğru yola çıkış.  
Yerel saat ile 22.25’te İstanbul’a varış. 
 

 

TUR FİYATI 

İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİBAŞI  950 € 

TEK KİŞİ FARKI 250 € 
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