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Euro Panoramic, dünyanın farklı coğrafyalarını, dillerini ve kültürlerini
yeniden keşfetmek ve de unutulmayacak yol hikayeleri biriktirmek
isteyen herkese, en iyi fiyat garantisi ile ekonomik ve profesyonel tur
programları ile organizasyonlar sunmaktadır.

Euro Panoramic Turizm Seyahat Organizasyon Tic. Ltd. Şti.
Halaskargazi Caddesi No: 134 Kat: 5 Osmanbey Şişli, İstanbul - Türkiye
0850 840 57 50 | info@europanoramic.com

Euro Panoramic bir Avrupai Tur iştirakidir.

EUROPANORAMIC.COM

EP

İTALYA TURU

Değerli okuyucumuz,
Euro Panoramic ailesi olarak, kurulduğumuz 2014 yılından bugüne, kültür turizmi alanında
faaliyetlerimizi sürdürmekte ve Türk kültürünü, örf ve adetlerini, başta Avrupa ülkeleri olmak
üzere, dünyanın dört bir yanında tanıtma amacı güden organizasyonlar düzenlemekteyiz.
Kültürel çeşitliliğin önemini ve bu kültürlerin alt kültürleri ile birlikte korunması gerektiği
gerçeğini misyon edinmiş genç bir ekip tarafından yürütülen Euro Panoramic, dünyanın
farklı coğrafyalarını, dillerini ve kültürlerini yeniden keşfetmek ve de unutulmayacak yol
hikayeleri biriktirmek isteyen herkese, en iyi fiyat garantisi ile ekonomik ve profesyonel tur
programları ve organizasyonlar sunmaktadır.
Alanında eğitim görmüş ve tecrübe edinmiş ekip arkadaşlarımız ile birlikte , bu yaz
düzenleyeceğimiz İtalya Turu'nda yol arkadaşınız olmayı dört gözle bekliyoruz...
Saygılarımızla,
Euro Panoramic
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AFİŞE FİYATI

449€
2 KİŞİLİK ODALARDA
KİŞİ BAŞI FİYATIDIR.

4 KİŞİ VE ÜZERİ
İÇİN GRUP FİYATI:

400€

İTALYA

İtalya Turu, Avrupa'nın birbirinden güzel 5 ülkesini ve 10 şehrini kapsayan, 6 gece 7
gün süren, 4 gece 2 kişilik odalarda konaklama seçeneği ile Türkiye'nin ekonomik
avrupa turlarının başında gelmektedir. Bu turda 2 gece otobüste seyahat halinde
geçmekte olup, otobüste üst üste geceleme yapılmamaktadır.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler:

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:

- Şehirlerarası ulaşım bedelleri.
- 4 gece 2, 3 ve 4 yıldızlı otellerde odakahvaltı konaklama.
- Türkçe rehberlik hizmeti.
- Tüm şehir vergileri.
- Tur boyunca su, çay ve kahve ikramı.
- Mesleki sorumluluk sigortası.

- Müze ve ören yeri giriş bedelleri.
- Öğle ve akşam yemekleri ile kişisel
harcamalar. (Ortalama 150€)
- Seyahat sağlık sigortası. (10€)
- Schengen vize ücreti. (140€)
- Venedik Liman - San Marko arası vapur
ücreti. (15€)
- Roma metro bilet ücretleri. (6€)
- Yurtdışı çıkış harcı. (15₺)
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Ülke ve Şehirler
Belgrad (SIRBİSTAN)

Lubyana, Bled (SLOVENYA)

Zagreb (HIRVATİSTAN)

Vatikan (VATİKAN)

Pisa, Floransa,
Roma, Venedik (İTALYA)

Sofya (BULGARİSTAN)
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DETAYLI
PROGRAM
Hareket günü, tur tarihinden bir gün önce saat 16.00’da Osmanbey ofis önünde, 17.00'da
Forum İstanbul AVM (Kocatepe Metro Durağı) önünde buluşma, bavulları otobüsümüze
yerleştirme, yolcularımızın öncesinde belirlenmiş olan koltuklarına yerleşmesi ile
başlamakta; saat 20.00’de yola çıkış ile devam etmektedir. Saat 24:00 sularında Kapıkule
Sınır Kapısı'na varış ve ardından gümrük işlemleri.
1. GÜN: BELGRAD
Bulgaristan üzerinden yolculuğumuza devam ederek sabah saatlerinde kahvaltı molası. Kahvaltı
molası ardından yola devam ediş ve Belgrad’a varış. Şehir turuna başlama. Belgrad şehir turunda
gezilecek yerler arasında Aziz Sava Katedrali, Kale Meydan, Damat Ali Paşa Türbesi, Bayraklı Camii,
Knez Mihailova Caddesi bulunmaktadır. Serbest zaman sonrası buluşma noktasında toplanma,
otele hareket ve konaklama.
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2. GÜN: ZAGREB - LUBYANA
Sabah erken saatlerde otelde alınan kahvaltnın ardından grup olarak otelimizden ayrılma ve
Zagreb’e doğru yola çıkış. Yolculuğun ardından Zagreb şehir turunda gezilecek yerler arasında St.
Mark’s Church, Ban Jelačić Square, Jarun Lake ve Zagreb Katedrali var. Serbest zamanın ardından
buluşma ve Lubyana'ya hareket.Lübyana şehr turunda gezilecek yerler arasında Lübyana Kalesi,
Ejderha Köprüsü ve Lubyana Katedrali bulunmaktadır. Serbest zamanın ardından gece geç
saatlerde buluşma ve Pisa'ya hareket. Geceleme otobüste.

3. GÜN: PİSA - FLORANSA - ROMA
Sabah saatlerinde Pisaya varış. Pisa kulesi ile klasik meşhur fotoğraf pozlarınızı yakalayabilmeniz ve
Avrupa’daki en uygun fyatlara hediyelikler alabilmeniz için serbest zaman. Ardından 12.00'da
buluşma ve Floransa'ya hareket. 1 saatlik yolculuğun ardından Floransa şehir turu. Gezilecek yerler
arasında Piazza del Duomo, Floransa Katedrali, Gioto’nun Çan Kulesi, Aziz Giovanni Vafizhanesi,
Ponte Vecchio, Signoria Meydanı, Vecchio Sarayı bulunmaktadır. Serbest zamanın ardından saat
19.00'da buluşma ve Roma'ya hareket. 4 saatlik yolculuğun ardından Roma'ya varış. Otele yerleşme
ve konaklama.

4. GÜN: ROMA - VATİKAN
Sabah otelde alınan kahvaltının ardından şehir merkezine hareket. Vatikan gezisi ardından, Roma
şehir turunda göreceğimiz yerler arasında Kolezyum, Emanuelle 2 Anıt, Trevi Çeşmesi(Aşk
Çeşmesi), Panteon, İspanyol Merdivenleri, Novana Meydanı, Popolo Meydanı bulunmaktadır.
Serbest zamanın ardından 23.59'da buluşma ve Venedik'e hareket. Geceleme otobüste.
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5. GÜN: VENEDİK
Sabah saatlerinde Venedik'e varış. Venedik şehir turu esnasında görülecek yerler arasında Dükler
Sarayı, San Marco Meydanı, Aziz Mark’ın Çan Kulesi, Büyük Kanal, Rialto Köprüsü bulunmaktadır.
Sonrasında lezzetli pizzalar, dondurmalar ve ara sokaklarda kayifle kaybolacağınız alışveriş
dükkanları, Vivaldi’nin eserlerinin yankılandığı meşhur San Marco Meydanında ruhunuzu
dinlemeniz için serbest zaman. Ardından 22.00'da buluşma ve otelimize hareket. Otele yerleşme ve
konaklama.

6. GÜN: BLED - BELGRAD
Sabah otelde erken alınan kahvaltının ardından Bled'a hareket. 4 saatlik yolculuğun ardından
Bled'e varış ve Avrupa'nın en doğal göllerinden biri olan Bled gölünde yüzme ve dinlenme için
serbest zaman. Saat 15.00'da buluşma ve Belgrad'a hareket. Gece yarısı varış, otele yerleşme ve
konaklama.

7. GÜN: SOFYA - İSTANBUL
Sabah otelde alınan erken kahvaltının ardından Sofya'ya hareket. Şehir turunda gezilecek yerler
arasında Aleksandr Nevski Katedrali var. Kısa bir serbest zaman ardından yola çıkış. Sınırda
verilecek freeshop molasının ardından İstanbul’a doğru hareket. İstanbul’a varış ve turumuzun
sona ermesi.
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KAYIT
İŞLEMLERİ
Tur tarihlerini görmek ve başvuru yapmak için, www.europanoramic.com/mini-avrupa-turu
www.europanoramic.com/italya-turu
internet sayfasına gidiniz. Size uygun olan tur tarihini seçip başvuru formunu doldurunuz.
Başvuru formunda belirttiğiniz tarih ve saatte müşteri temsilcimiz sizinle telefon aracılığı ile
iletişime geçip isteğiniz doğrultusunda hazırlanan ödeme planı ve katılımcı sözleşmesini eposta adresinize göndermektedir. Tarafınıza iletilen katılımcı sözleşmesinin imzalı bir
kopyasını ofis adresimize kargoladıktan sonra, resmi olarak kaydınız yapılmaktadır.
ÖDEME PLANLARI:
1) Tur Tarihine Kadar Senetli Taksit:

2) Kredi Kartı İle Ödeme

Tur ücretini, vade farkı olmadan, tur tarihine
kadar senetli taksit şeklinde ödeyebilirsiniz.
Belirleyeceğiniz ödeme günlerinde, sms ile
bilgilendirme mesajı almakta ve taksit
gününüzdeki güncel kur üzerinden
taksidinizin TL karşılığını görmektesiniz. İster
TL ister Euro olarak banka hesaplarımıza
ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tur ücretini kredi kartına peşin ya da vade
farkı ile 3, 6 ya da 9 taksitle ödeyebilirsiniz.
3) Peşin Ödeme
Tur ücretini sözleşme imzaladıktan sonra 1 ay
içinde kişi başı 25€ indirim hakkı ile banka
hesaplarına peşin ödeyebilirsiniz.
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EUROPANORAMIC.COM

Odysseia
Anlat bana, Ey İlham; o uzaklara ve
yaygın çevrelere yolu düşenleri...

Euro Panoramic, dünyanın farklı coğrafyalarını, dillerini ve kültürlerini
yeniden keşfetmek ve de unutulmayacak yol hikayeleri biriktirmek
isteyen herkese, en iyi fiyat garantisi ile ekonomik ve profesyonel tur
programları ile organizasyonlar sunmaktadır.

