
 
 

 

TUR PROGRAMI: 

 
02. Eylül 2019 Pazartesi:  

 
08:30 Istanbul Hava Limanında 
buluşma ve 1871 TK 11:40 uçağı 
ile İstanbul – Venedik. 13:15 varış 
özel otobüsümüz ile hareket. 

Yolumuzun üzerinde bulunan 
Vicenza’da rehberimizle buluşarak 
Palladio tarafından inşa edilmiş 
binaları panoramik olarak gezecek, 
meşhur  Teatro Olimpico 
görülecek.   
Ardından Verona’ya hareket ve 
otelimize yerleşme. (Hotel 
Accademia 4*) 
Serbest zaman ve akşam yemeği 
(ekstra) 
 

 
 
 
 

 
03. Eylül 2019 Salı:  

10:00 Otelimizdeki sabah kahvaltısının 
ardından özel rehberimizle birlikte 
Valpolicella bölgesine şarap tadımı için 
hareket. Hafif bir öğlen yemeği ve şarap 
tadımının ardınan  Verona’da  panoramik 
şehir turu, San Pietro Tepesi ve San Zeno 
kilisesini görecek Romeo ve Juliet’in evini 
gezeceğiz.   
Öğleden sonra serbest zaman. 
 
 
 
 
20:45 Arena di Verona  
Giuseppe VERDI,  opera, Aida,  4 perde  
Şef     : Daniel Oren  
Set tasarım   : Michele Olcese   
Kareografi   : Susanna Egri  
 
Radames   : Murat Karahan 
 



 
 
 
04. Eylül 2019 Çarşamba:  
 
10:00 Tam günlük Sirmione turu 
için otelimizden özel aracımızla 
kahvaltı sonrası hareket. Garda 
Gölünün güneyinde ayrıcalıklı bir 
konumuyla ve Scala Kalesi, antik 
„Cattolo’lu Grottoes“ adındaki  
Roma villasının kalıntıları ile ünlü 
sahil kasabasında gezintinin 
ardınan Grotte di Catullo, Isola del 
Garda, Golfo di Salo, Gardone 
Riviera ve Torri del Benaco 
kıyılarını gezerek 1 saatlik sürecek tekne turu sonunda Locanda San Vigilio’da  öğle 
yemeği  (ekstra) ardından otobüsümüzle otele dönüş. (6 saat) 
 
Serbest zaman ve akşam yemeği (ekstra) 

20:45 Arena di Verona  
George BIZET,  opera, Carmen,  4 perde  
Şef      : Daniel Oren   
Set tasarımı, dekor ve kostüm : Hugo De Ana   
Kareografi    : Leda Lojovice  
 
Don Jose    : Murat Karahan 

05. Eylül 2019 Perşembe:  

10:00 Kahvaltı sonrası check-out. Bavullarımızı da alarak özel aracımızla Padova’ya  
hareket. Scrovegni Şapel’inde özel  rehberimizle buluşma ve meşhur Giotto freskolarıınn 
bulunduğu Cappella degli Scrovegni kilisesini ziyaretin ardından, eski üniversite ve şehrin 
buluşma merkezi olan Petrocchi cafesinda öğle yemeği (ekstra)  
 
Alış veriş için serbest zaman  
 
Venedik Hava Limanına transfer. TK 1870 saat 20:25 kalkış İstanbul’a varış. 23:55   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TUR ÜCRETİ (min 14 kişi) 
İki kişilik odada kişi başı     : 2.000,- EUR/kişi 
Tek kişi  farkı                        :    630,- EUR 
 
3.9. AIDA                              : 193,- EUR (fiyata dahil) 
4.9. CARMEN                         : 193,- EUR (fiyata dahil) 
 
En geç 10.07.2019 opera bilet bedelleri ve tur için depozito 750 EUR ödendiği takdirde 
rezervasyon kesinleşir. Opera biletlerinin iadeleri yoktur.  
 

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetler 
- 3 gece 4*  Hotel Accademia'da (veya muadili) oda/kahvaltı konaklama  
- Venedik Hava Limanı - Verona- Venedik Hava Limanı transferler minivan ile 
- Programda belirtilen yerlere giriş ücreti 
- 2 saat Verona ingilizce rehberlik ücreti 
- 2 saat Padova ingilizce rehberlik ücreti 
- 2 saat Vicenze ingilizce rehberlik ücreti 
- 1 tam  gün Garda Gölünde ingilizce rehber 
- Valpolicella gezisinde 1/2 gün ingilizce rehber ücreti  
- 2 opera bileti Gold Poltrossimo sınıfı (en iyi yerlerden) 
- Sirmione - Garda  tekne ile transfer  
- Valpolicello şarap bölgesinde hafif bir öğlen yemeği ve şarap tadımı 
- Valpolicella'ya gidiş geliş özel minivan ücreti 
- Verona şehir turu özel minivan 
- Verona Garda Gölü gidiş dönüş  özel minivan 
 - Zorunlu TURSAB sigortası 
  
Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler 
-Otelde yapılacak ekstra harcamalar 
-Belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri ve içecekler 
-Istanbul - Venedik - Istanbul uçak ücreti 
-Vize ücreti 
-Yurt dışı çıkış fonu 
-Hammaliye ve bahşişler 
  
*** Hava şartlarından meydana gelebilecek uçak iptal ve rötarlarından, kaybolan 
valizlerden acentemiz sorumlu değildir. 

*** Yağmur nedeniyle iptal olan performansların ücretleri ancak  Arena Bilet gişesinden 
geri ödenirse iade edilecektir. 

 

https://www.hotelaccademiaverona.it/it/home

