
 

TUR PROGRAMI 
1.GÜN - İSTANBUL - NAPOLİ (POMPEİ & SORRENTO) 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde DOMİNO TRAVEL yetkilileriyle saat 07:00'da 
buluşma. Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları'nın TK1879 
sayılı seferi ile saat 10:00'da Napoli'ye hareket. Yerel saate göre 10:30'da Napoli'ye 
varışımızın ardından yapılacak panoramik Napoli şehir turunda Mergellina, Plebiscito 
Meydanı, Trieste Tirentino Meydanı, Toledo Caddesi görülecek yerler arasındadır. Tur bitimi 
arzu eden misafirlerimiz için ekstra olarak Vezüv Yanardağı'nın püskürmesiyle kül bulutu 
altında kalan ve taşlaşmış bedenlerin görüldüğü antik şehir  Pompei ve Amalfi sahillerinin 
incisi olan Sorrento turu yapılacaktır.Tur bitimi otelimize transfer. Odaların alınmasından 
sonra serbest zaman.Geceleme otelimizde. 
 
2.GÜN - NAPOLİ - ROMA (YEMEKLİ ROMA GECE TURU) 
Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve Başkent Roma'ya.Varışımızın ardından  
panoramik Roma şehir turumuzu yapıyoruz. Turumuz esnasında,Colesseum, İspanyol 
Merdivenleri, Trevi Aşk Çeşmesi, Piazza Venezia, Vittorio Emanuela Anıtı, Roma Forum, Via 
Del Corso,Circus Maximus görülecek yerler arasındadır.Tur bitimi otelimize transfer.Odaların 
alınmasından sonra serbest zaman.Akşam arzu eden misafirlerimiz için ekstra olarak Yemekli 
Roma Gece Turu düzenlenecektir.Tur bitimi otelimize transfer ve serbest zaman.Geceleme 
otelimizde. 
 
3.GÜN - ROMA (DAĞ KÖYLERİ TURU) 
Sabah kahvaltı sonrası arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Dağ Köyleri 
turumuza katılabilirler. Tur bitiminde otelimizde transfer ve serbest zaman. Geceleme 
otelimizde. 
 
4.GÜN - ROMA – FLORANSA - MONTECATINI 
Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve Floransa'ya hareket. Varışımızın ardından 
Rönensans’ın doğduğu şehir olan Floransa’da yapılacak olan panoramik şehir 
turunda Duomo Kilisesi (Santa Maria Del Fiore), Vaftizhane, Eski Saray, Ponte Vecchio, 
Piazza Signoria görülecek yerler arasındadır.Tur bitimi otelimize transfer.Odaların 
alınmasının ardından serbest zaman.Geceleme Montecatini'deki otelimizde. 
 
5.GÜN - MONTECATINI - FLORANSA (SIENA- PISA-SAN GIMIGNANO) 
Sabah kahvaltı sonrası serbest gün, kent pazarında alışveriş imkanı.Arzu eden misafirlerimiz 
için ekstra olarak Toscana bölgesinin meşhur kasaba ve şehirlerinden olan Siena,Pisa ve San 
Gimignano turu düzenlenecektir.Tur bitimi otelimize transfer ve serbest zaman.Geceleme 
Montecatini'deki otelimizde. 
 
6.GÜN - MONTECATINI - FLORANSA - VENEDİK (GONDOL TURU) 
Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve  Venedik’e hareket.Öğleden sonra Gondollar 
şehri Venedik’te yapılacak olan panoramik şehir turunda San Marco Katedrali ve Meydanı, 
Dükler Sarayı, Canale Grande, İç Çekme ve Rialto Köprüsü görülecek yerler arasındadır.Arzu 
eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Gondol Turu'na katılabilirler.Tur bitimi 
otelimize transfer.Odaların alınmasından sonra serbest zaman.Geceleme otelimizde. 
 
 



 

7.GÜN - VENEDİK - BERGAMO - (MİLANO & COMO GÖLÜ ) 
Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve Bergamo'ya hareket.Bergamo'ya varışımızın 
otelimize transfer.Odaların alınmasının ardından serbest zaman.Arzu eden misafirlerimiz 
için ekstra olarak Milano ve Como Gölü turu düzenlenecektir.Tur bitimi otelimize transfer.  
Odaların alınmasının ardından serbest zaman.Geceleme otelimizde. 
 
8.GÜN - BERGAMO - TORİNO - İSTANBUL 
Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve rehberimizin belirleyeceği saatte 
Torino Havalimanına hareket. Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava 
Yolları'nın TK1310 sayılı seferi ile saat 12:05'de İstanbul'a hareket. Yerel saate 
göre 16:55'de  İstanbul Atatürk Havalimanı'na varış ve turumuzun sonu. 
 
EKSTRA TURLAR 
MİLANO & COMO GÖLÜ TURU 70 EURO (02-12 YAŞ 40 EURO) 
İtalya'nın ve Avrupa'nın en gelişmiş ve en zengin şehirlerinden, aynı zamanda ticaret ve fuar 
merkezlerinden biri olan Milano şehir turunda; Galleria, Duomo katedrali, Scala Meydanı, 
Fortezza görülecek yerler arasındadır. İtalya'nın kuzeyinde bulunan ve 3. büyük gölü olan 
Como Gölü’nün insanı büyüleyen manzarası eşliğinde gezerken, bir yandan gölün kıyısında 
ünlü isimlerin malikanelerini görüyoruz.  Dahil olan hizmetler: Ulaşım + rehberlik + Como'da 
tekne turu 
 
POMPEI TURU & SORENTO TURU 100 EURO (02-12 YAŞ 55 EURO) 
Vezüv yanardağının yerle bir ettiği, şimdi açık müze olan Pompei antik kenti, zaman 
yolculuğu yapmışçasına yerel rehber eşliğinde geziliyor. Ardından En küçük yerleşimi bile 
görülmeye değer görkemli Amalfi sahillerinde yer alan İtalya’nın romantik şehri Sorrento’nun 
gezilmesi.  Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik Hizmeti + Pompei Girişi + Kulaklık 
 
YEMEKLİ ROMA GECE TURU 55 EURO (02-12 YAŞ 35 EURO) 
Yemeğimizi alacağımız restoranda Antik Roma dönemine ait kostümler ve İtalyan şarkıları 
eşliğinde akşamın tadını çıkardıktan sonra Roma’yı bir de ışıklandırılmış haliyle görüp en 
keyifli meydanlarında zaman geçirme fırsatı yakalayacağız ve Roma'da bir gecenin tadını 
çıkaracağız.  Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Akşam Yemeği ( Müzik Eşliğinde) + Rehberlik 
Menü: Zeytinyağlı Kızarmış Ekmek, Yeşil Salata, Taze Sebze Çorbası, Domates Soslu Makarna, 
Fırında Karışık Et (Tavuk, dana, kuzu) Fırın Patates, Tiramisu, Su + Şarap veya Meşrubat 
(limitsiz) 
 
PISA & SIENA & SAN GIMIGNANO TURU 100 EURO (02-12 YAŞ 50 EURO) 
İtalya’nın en önemli sembolü, eğikliği 5,5 metreyi bulmasına rağmen, hala ayakta durması 
mucize kabul edilen, meşhur Pisa kulesinin görülmesi. Daha sonra İtalya’nın en tipik kasabası 
olan dünyaca ünlü Palio yarışlarının yapıldığı ve Ortaçağın günümüze en güzel şeklide 
yansıdığı Siena kentinin gezilmesi. Ardından Roma İmparatorluğu zamanında konumu 
itibariyle tepede bulunmasından dolayı garnizon olarak kullanılmış etrafı surlarla çevrili San 
Gimignano'nun gezilmesi.  Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik Hizmeti 
 
GONDOL TURU 25 EURO (02-12 YAŞ 25 EURO) 
Venedik'in simgelerinden biri olan geleneksel Gondollar ile yapacağımız bu turumuzda 
Venedik’in kanallarını görme imkanı elde edeceksiniz. 



 

**Önemli Not: Gondol gezisi min. 6 kişi ile yapılmaktadır.  Dahil olan hizmetler: Gondol gezisi 
  
BÜYÜK İTALYA EKSTRA TUR PAKETİ (310 EURO - 02-12 YAŞ 180 EURO) 
POMPEI & SORRENTO (100 EURO) + PISA & SIENA & SAN GIMIGNANO (100 EURO) +  DAĞ 
KÖYLERİ (40 EURO) + MILANO & COMO (70 EURO) +  GONDOL (25 EURO): 335 EURO  
YERİNE 310 EURO 
***Ekstra tur alımı tur esnasında alınması gerekmektedir. 
***Avantajlı ekstra tur paketinin içinden tur azaltılamaz veya iptali yapılamaz. 
Misafirlerimizin katılmaması durumunda hiç bir ücret iadesi yapılmayacaktır. 
***Paket tur içinde belirtilen turlar başka bir turla değiştirilemez. Turlara, turu satın alan 
kişiler katılabilir. 
Not: Ekstra turlar minimum 20 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.20 kişinin altında katılım 
durumunda tur fiyatlarında değişiklik söz konusu olabilir. Yeterli katılımcı olmadığı takdirde 
oluşabilecek fiyat farkları sayılar elde edildikten sonra tur öncesi rehberimiz tarafından 
bilgilendirilir. 
 
ÖNEMLİ NOTLAR VE UYARILAR 
** Promosyon turlarımızda misafirlerimiz tarafından iptal ve değişiklik yapılamaz. Lütfen 
satın aldığınız turun satış sözleşmesine dikkat ediniz. 
** Promosyon turlarımızda otel mesafeleri şehir merkezlerine uzaktır.   
** Misafirlerimizden gelen talepler doğrultusunda bir program için 2 farklı otel kategorisi 
açılabilmektedir. Bu programların rehberi ve kullanılan otobüsleri ortaktır. 
** Trp odalar otellerin müsaitliğine bağlı olup, oteller tarafından konfirme edilmemesi 
durumunda oda tipi değiştirilmelidir. Bu durumda oluşacak Single oda farkı misafirlerimizden 
talep edilir. Trp odalarda 3.yataklar ek yatak veya sofa bed olup, standart yataklardan 
küçüktür. Trp odalarda 3 ayrı yatak garantisi bulunmamakta olup, odalar standart odalardan 
küçüktür.   
** Programımız grup programı olup, otellerden grup rezervasyonları yapılmaktadır. Grup 
continental kahvaltılarının içeriği münferit kahvaltıların içeriğinden farklı olabilir. Gidilen 
ülkelerdeki otellerde alınacak olan kahvaltıların içeriği Türk kahvaltısı değildir. Grup 
kahvaltıları bazı ülkelerin otellerinde ayrı salonda verilmektedir. 
** Çocuk indirimleri, 2 yetişkin ile aynı odada kalmaları halinde geçerlidir. 
** Türkiye çıkışlı uçakların genelinde valiz ağırlığı 20 Kg.’dır. Bu ağırlık uçak firması ve 
gidilecek ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Gidilen ülkelerdeki iç hat uçuşlarında bu ağırlık 
15 Kg’a düşebilmektedir. Fazla bagaj ağırlık / fiyat kuralları havayolları tarafından 
belirlenmekte olup, DOMİNO TRAVEL sorumluluğunda değildir. 
** DOMİNO TRAVEL, misafirlerimiz ile konsolosluk arasında aracı kurum olup, herhangi bir 
vize alım garantisi vermez. Konsolosluğun vize vermemesi veya red vermesi DOMİNO TRAVEL 
sorumluluğunda değildir. Programlarımızdaki vize durumları Türkiye Cumhuriyeti 
pasaportları bazında verilmektedir. Başka ülke pasaportuna sahip misafirlerimizin vize 
durumlarını konsolosluklardan ve/veya DOMİNO TRAVEL vize departmanımızdan kontrol 
edilmelidir. 
** Seyahatiniz süresince kullandığınız taşıtlar ve konakladığınız otelleri terk ederken, lütfen 
eşyalarınızı eksiksiz aldığınıza emin olunuz. 
** Ekstra turlar minimum 20 kişinin katılımı ile geçerlidir. 20 kişinin altındaki katılımlarda, 
maliyetlerden dolayı oluşacak farklar satış fiyatına yansıtılır. Fiyat farkı tur öncesinde 
rehberimizin tarafından bilgilendirilir. Ekstra turların günleri müze ve ören yerlerinin kapalı 



 

olma durumunda, gidilen bölgedeki oluşabilecek olağanüstü hal veya hava koşulları sebebiyle 
günleri değiştirilebilir. 
** Otellerde genellikle check in saati 14:00 (bazı ülkelerde 15:00’dır), check out saati 
10:00’dur. (bazı ülkelerde 09:00’dur) 
** Turlarımızda yer alan iç hat uçuşlarının saatleri değişebilir. Final saat ve havayolu bilgisi 
turdan 48 saat önce teğit edilmelidir. Ara uçuş saatlerine göre programın içeriğinde değişiklik 
yapılabilir. 
** Rehberimiz, turlarımızın içeriğine bağlı kalarak, şehir turu ve/veya ekstra turların 
günlerinde değişiklik yapabilir. 
** Pasaportların seyahat tarihinin bitimi baz alınarak, minimum 6 ay geçerliliği olması 
gerekmektedir. 6 aydan az süreyle seyahat eden misafirlerimiz, ülke pasaport polisleri 
tarafından, ülkeye alınmama durumu ile karşılaşabilir. Ayrıca, yırtık, hasar görmüş 
pasaportlar sınır polisleri tarafından kabul edilmeyebilir. 
** Panoramik şehir turları müze ve ören yerleri girişleri içermemekte olup, şehir hakkında 
genel bilgi vermek amaçlıdır. 
** Cep telefonlarınızı yurtdışında kullanabilmek için Türkiye’den ayrılmadan önce, 
telefonunuzun yurtdışına açık olup olmadığını hat firmanızdan kontrol ediniz. 
** Uçaksız olarak gruba dahil olan misafirlerimizin, bir başka uçak ile gruba katılmaları 
durumunda,  grubun oteline ulaşımları kendi sorumluluklarındadır. 
** Kayıt esnasında, pasaportta geçen isim, doğum tarihi, pasaport numarasının sisteme 
girilmesi gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı bilgilerden 
oluşacak uçak bileti iptal veya değişikliklerinin no-show bedeli misafirlere yansıtılır. 
** Uçak biletlerini milleri ile upgrade etmek isteyen misafirlerimiz ancak biletleri kesildikten 
sora Türk Hava Yolları uçuşunda müsaitlik olduğu takdirde upgrade işlemlerini 
gerçekleştirebilirler. Ancak programlarımızdaki uçak yerleri grup yerleridir. Grup biletleri 
turun hareketinden birkaç gün önce kesilir. 
** Programlarda belirtilen uçuş saatleri THY ve diğer yerel taşıyıcılardan alınmıştır. Uçak 
saatlerine gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçak iptalinden, uçağın teknik 
aksaklıklarından dolayı ortaya çıkabilecek rötarlardan, yolcunun yurt içi veya yurtdışı iç hat 
uçuşlarını / bağlantılarını kaçırmasından kaynaklanan aksaklık veya doğabilecek 
problemlerden acentamız kesinlikle sorumlu tutulamaz. 
** Programda belirtilen ülkelerarası ve iç hatlarda uçulacak olan havayollarının yerine başka 
bir yerel taşıyıcı / taşıyıcılar ile uçulabilir. Dolayısıyla aktarma noktaları artabilir ve saatler 
değişkenlik gösterebilir. Bu durumda DOMİNO TRAVEL sorumlu tutulamaz. 
** Programda verilen yol mesafeleri resmi KM mesafeleridir. Ancak trafik, hava şartları, yol 
çalışmaları, gidilen ülkenin coğrafi konumu ve yol şartları gibi durumlar ile karşılaşıldığında 
verilen yaklaşık süreler değişebilir. 
** DOMİNO TRAVEL force majeur veya gerek gördüğü durumlarda programın içeriğini 
bozmadan şehirlerin programdaki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu değiştirebilir. 
** Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aldığı karara istinaden tüm uçuşlarda sıvı kısıtlamaları 
başlamıştır. Lütfen uçakta yanınıza alacağınız el bagajınızı bu kurallara göre 
hazırlayınız. http://web.shgm.gov.tr/tr/s/1687-sivi-kisitlamalari-ile-ilgili-duyuru 
** Seyahat Sağlık Sigortası yaptırdığınız takdirde lütfen sözleşmenizin kopyasını yanınıza 
alınız. 
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