2019 İTALYA-İSPANYA-FRANSA
KÜLTÜR GEZİSİ
19.07.2019 – 03.08.2019

11 GECE OTEL 2 GECE KAMARALI GEMİ YOLCULUĞU
YUNANİSTAN (Selanik-Kavala), İTALYA ( Napoli-Pompei-Roma-Florance-Pisa-Cenova-Venedik)
VATİKAN, İSPANYA (Barcelona-Madrid-Toledo), FRANSA (Cannes-Nice )

SADECE 2 GECE OTOBÜS YOLCULUĞU İLE EN KONFORLU AVRUPA GEZİSİ
TÜM ŞEHİRLERİ BÜYÜSÜNÜ YAŞAYARAK GEZME İMKANI
19.07.2019 İstanbul

Akşam saatlerinde İstanbul'dan hareket edeceğiz. Tekirdağ'da verilecek yemek molasının ardından Selanik'e gitmek üzere yola çıkacağız.

20.07.2019 Selanik

Sabahın erken saatlerinde Selanik'e varacağız. Yarım gün olarak kahvaltı ve dinlenmek için otelemize yerleşeceğiz. Öğleden sonra Selanik
şehir gezimizin ardından İgoumenitsa'ya hareket edeceğiz. Akşam saatlerine doğru Adriyatik denizini geçmek kullanacağımız gemimizde
dört kişilik kamaralarımıza yerleşeceğiz.

21.07.2019 Napoli, Pompei

Sabah saatlerinde İtalya'ya varmış olacağız ve Bari limanıdan Pompei'a doğru yola çıkacağız. Pompei gezimizin ardından Napoli şehir
merkezi gezimizi tamamlayarak otelimze yerleşeceğiz.

22.07.2019 Roma

Sabah kahvaltının ardından Roma'ya gitmek üzere otelimizden ayrılacağız. Öğelden sonra Roma'da otelimize yerleşeceğiz. Sonrasını
Roma şehir merkezini daha detaylı gezmek için serbest zamanımız olacaktır. Akşam yeniden otelimize döneceğiz.

23.07.2019 Roma, Vatikan

Sabah kahvaltısının ardından Vatikan'ı gezmek üzere otelimizden ayrılacağız. Vatikan gezimizin ardından Roma şehir gezimizi tamamlayıp
otelimize geri döneceğiz.

24.07.2019 Florance

Kahvaltının ardından Florance'a gitmek üzere Roma'daki otelimizden ayrılacağız. Öğelden sonra Florance'da otelimize yerleşeceğiz.
Sonrasında Florance'ı daha detaylı gezmek için verilen serbest zamanı değerlendirerek akşam yeniden otelimize döneceğiz.

25.07.2019 Pisa, Cenova

Sabah kahvaltısının ardından Florance'daki otelimizden Pisa'a gitmek üzere yola çıkacağız. Öğle saatlerinde Pisa gezisini tamamlayacak ve
Cenova'ya hareket edeceğiz. Akşam saatlerinde Cenova şehir gezimizi tamamlayıp Barcelona'ya gitmek üzere yeniden yola çıkacağız.

26.07.2019 Barcelona

Sabah saatlerinde Barcelona'ya varmış olacağız. Camp Nou stadını gezdikten sonra otelimize yerleşeceğiz. Akşam saatlerinde Barcelona
sokaklarını gezintiye çıkacağız ve verilen serbest zamanın ardından yeniden otelimize döneceğiz.

27.07.2019 Barcelona

Sabah kahvaltısının ardından Sagrada Familia, Park Guell gibi önemli mekanları gezmek üzere otelimizden ayrılacağız. Barcelona'yı daha
detaylı gezmek için verilen serbest zamanın ardından otelimize geri döneceğiz.

28.07.2019 Madrid

Kahvaltının ardından Madrid'e gitmek üzere Barcelona'daki otelimizden ayrılacağız. Akşam saatlerinde Madrid'deki otelimize yerleşip
daha sonra Madrid'i sokaklarını gezintiye çıkacağız ve verilen serbest zamanın ardından yeniden otelimize döneceğiz.

29.07.2019 Madrid

Sabah kahvaltısının ardından Plaza Mayor, Madrid Kraliyet Sarayı gibi önemli mekanları gezmek üzere otelimizden ayrılacağız. Madrid'i
daha detaylı gezmek için verilen serbest zamanın ardından otelimize geri döneceğiz.

30.07.2019 Toledo

Öğlen saatlerinde Madrid'teki otelimizden Toledo'ya gitmek üzere yola çıkacağız. Öğleden sonra Toledo'ya varacağız. Toledo şehir
gezimizin ardından akşam saatlerinde Nice'e doğru hareket edeceğiz.

31.07.2019 Cannes-Nice

Sabah saatlerinde Cannes'a varmış olacağız. Cannes gezimizin ardından Nice'e doğru hareket edeceğiz. Öğle saatlerinde
otelimize yerleşeceğiz. Ardından Nice şehir merkezini gezmek üzere otelimizden ayrılacağız. Verilen serbest zamanda
isteyenler Fransız Riviera'sında denizin keyfini çıkartabilecekler.

01.08.2019 Venedik

Kahvaltının ardından Nice'den ayrılacak ve Venedik'e doğru hareket edeceğiz. Öğleden sonra Venedik'teki otelimize yerleşeceğiz.
Ardından Venedik şehir merkezini gezmek üzere otelimizden ayrılacağız. Verilen serbest zamanın ardından otelimize geri döneceğiz.

02.08.2019 Ancona

Sabah Kahvaltısının ardından Venedik'ten Ancona'ya doğru hareket edeceğiz. Akşam saatlerinde Ancona Limanına varacağız ve Adriyatik
denizini geçmek kullanacağımız gemide dört kişilik kamaralarımıza yerleşeceğiz.

03.08.2019 Kavala, İstanbul

Sabah saatlerinde Yunanistan'a varmış olacağız ve İgoumenitsa limanıdan Kavala'ya doğru yola çıkacağız. Öğle saatlerinde Kavala gezimizi
tamamlayarak İstanbul'a doğru hareket edeceğiz. Gece saatlerinde İstanbul'a varacak ve gezimizi sonlandıracağız.

! Tüm şehirlerde şehri gezmek için yeterli vakit ayrılacaktır.
! Otel konaklamalarında sabah kahvaltısı dahildir.
! Oteller şehir merkezinde veya yakınında şeçilmektedir.
! Seyahat edeceğimiz otobüs 2013 ve üstü model olacaktır.

İritbat için : Serkan ÇUBUKÇU
www.adastratravel.net

! Gerekli görüldüğü takdirde programda değişiklik yapılabilir.
! Vize başvuruları tarafımızca yapılmaktadır.
! Programa sürpriz şehirler eklenebilir.
! Seyahat süresince otobüste çay-kahve servisi olacaktır.

0531 499 54 68
@otobusavrupa

serkan@adastratravel.net
0252 417 33 32

