
 

Andrea Bocelli Konseri & Toskana Turu  

Floransa (3) 

26 – 29 Temmuz 2023 

3 Gece / 4 Gün 

Dünyaca ünlü tenör Andrea Bocelli her yıl olduğu gibi bu yıl da doğduğu kasaba olan Lajatico’da 

sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Toskana’nın eşsiz güzelliği, korunmuş tarihi yapıları ve yemyeşil doğası ile 

harmanlanmış benzersiz bir program ile yılda bir kez kapılarını açan Lajatico’da Sessizlik 

Tiyatrosu’nunbüyülü atmosferine konuk oluyoruz… 

 

 

01. Gün - 26 Temmuz 2023   Istanbul – Bologna – Floransa 

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Türk Havayolları kontuarı önünde sabah saat 05:30 Turvigo 

yetkilisi ve rehberimiz ile buluşuyoruz. Bagaj ve check-in işlemlerimizin ardından Türk Havayolları’nın TK 

1321 sefer sayılı uçuşu saat 08:35’te ile Bologna’ya hareket. Saat 10:10’da Bologna Havalimanı’na 

varışımızın ardından bizleri bekleyen özel aracımızla Floransa’ya transfer. Floransa’ya varışımıza istinaden 

rehberimiz ile birlikte panoramik Floransa şehir turuna başlıyoruz. Şehir turumuz esnasında Floransa’yı 

ikiye ayıran Arno Nehri, kuyumcularıyla ünlü Ponte Vecchio köprüsü, Medici Aile’sinin Floransa’ya hüküm 

sürdüğü Palazzo Vecchio, Rönesans’ın baş yapıtlarından olan Herkül ve Davut heykellerine ev sahipliği 

yapan Piazza Della Signoria, İtalya’nın en yüksek 3. Kubbesine sahip olan Santa Maria del Fiore Duomo’su 

ve kapısıyla ünlü Vaftizhane görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası otelimize transfer. Geceleme 

Floransa’da otelimizde. 

 

 

 

 



 

 

Gün – 27 Temmuz 2023    

Floransa – Lajatico - Floransa 

Sabah kahvaltının ardından konser saatine kadar 

serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz alışveriş yapabilir 

ya da Floransa sokaklarını keşfe çıkabilir. Akşam 

rehberimizin belirleyeceği saatte konserin 

gerçekleşeceği Lajatico’daki Teatro del Silenzio 

(Sessizlik Tiyatrosu)’ na transfer oluyoruz. Sadece yılda 

bir kez kapıların açıldığı bu eşsiz ve büyülü ortamda 

sanata, müziğe doyacağımız konserde yerimizi alıyoruz. 

Konser sonrası otelimize transfer. Geceleme Floransa’da otelimizde. 

 

3. Gün – 28 Temmuz 2023    

Floransa – Pisa – Siena – San Gimignano – Floransa 

Sabah bu eşsiz müzik dinletisinin ardından güne uyanmış ve dinlemiş bir şekilde kahvaltımızın ardından 

Toskana turumuz için otelden hareket ediyoruz. Turumuzun ilk durağı olan Pisa’da İtalya’nın simgesi 

haline gelen eğik Pisa Kulesi ve hemen yanında bulunan Miracoli Meydanı görüldükten sonra San 

Gimignano’ya yola çıkıyoruz. Kendinizi Orta Çağ’da hissedecek olduğunuz San Gimignano’da,12. ve 13. 

yüzyıllarda rakip soylu aileler tarafından inşa edilen 13 kuleyi ve Cisterno Meydanı’nı göreceğiz. Turumuz 

sonrası Siena’ya hareket ediyoruz. Mahalle kültürünün baskın bir şekilde görüldüğü Siena’da toplamda 

17 mahalle bulunmaktadır. Mahallelerin katılımıyla gerçekleştirilen Palio at yarışlarının yapıldığı Campo 

Meydanı, yapımı yarım kalan Siena Duomo’su ve şehrin dar sokakları Siena şehir turumuzda görülecek 

yerler arasındadır. Tur sonrası otelimize transfer. Geceleme Floransa’da otelimizde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gün – 29 Temmuz 2023  Floransa – Bologna – İstanbul  

Sabah kahvaltının ardından transfer saatimize kadar serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz günü alışveriş 

yaparak değerlendirebilirler. Rehberimizin belirleyeceği saatte Bologna Havalimanı’na transfer. Bagaj ve 

check-in işlemlerimizin ardından Türk Havayolları’nın TK1326 sefer sayılı uçuşu ile saat 19:00’da 

İstanbul’a hareket. Uçak yolculuğumuzun ardından saat 22:35’te İstanbul’a varış.  

**Bir başka Turvigo Turizm organizasyonunda görüşmek üzere vedalaşıyoruz.** 

        

 



 

 

 

TOPLAM 3 GECE / 4 GÜN  

 
 
 
 
 
 
 
**Tur bedeline numarasız oturma düzeninde 6. Kategori (A – B Tribün) konser bileti dahildir. 
** Numaralı bilet isteyen misafirlerimiz için bilet dahil ücretler aşağıda belirtilmiştir. 
** Belirtilen kategorideki mevcut koltuklar için seyahat danışmanınıza sorunuz. 
 

Executive Vip Area, 1. Kategori 2200€ 
2. Kategori 1850€ 
3. Kategori 1750€ 
4. Kategori 1650€ 
5. Kategori 1550€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER: 
* THY ile İstanbul – Bologna / Bologna – İstanbul arası ekonomi sınıf uçak biletleri. 
* 3 gece NH Hotel Firenze 4* (şehir merkezi) 3 gece oda kahvaltı konaklama 
* Floransa panoramik şehir turu 
* Programda belirtilen transferler 
* Toskana (Pisa & Siena & San Gimignano) Turu  
* 6. Kategori (Numarasız A-B tribün konser bileti) – Diğer kategoriler için tabloda ayrı bir fiyatlandırma 
bulunmaktadır. 
* Tecrübeli Turvigo Türkçe Rehberlik Hizmeti 
*Türsab Zorunlu Seyahat Sigortası.  
*HDI Sigorta ile Özel Yurtdışı kapsamlı seyahat sigortası 

 NH Hotel Firenze 4* (Şehir merkezi) 
 

Tur Bedeli 
 

İki Kişilik Odada Kişi Başı 
 

1450Euro 
 

Tek Kişi Konaklama Farkı 
 

380Euro 
 



 

 
 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 
*Otellerde yapılacak olan kişisel harcamalar (minibar, bar, restoran, telefon, kuru temizleme) 
*Floransa otel konaklama vergisi (gecelik kişi başı 5€ - direkt otele ödenmesi gerekmektedir.) 
*Öğle ve akşam yemekleri 
* Vize hizmet bedeli 
* Programda dahil olduğu belirtilmeyen tüm hizmetler 
*Kişi başına 150 TL tutan yurt dışı çıkış harcı 
 
 
ÖNEMLİ NOTLAR VE SÖZLEŞME DETAYLARI: 
*Yukarıda belirtilen uçuş saatleri havayolları ve diğer yerel taşıyıcılardan alınmıştır. Uçuş saatlerinde 
meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçak iptalinden, uçağın teknik aksaklıklarından dolayı ortaya 
çıkabilecek rötarlardan, yolcunun iç hat uçuşlarını kaçırmasından kaynaklanan aksaklık veya doğabilecek 
olumsuz koşullardan Turvigo kesinlikle sorumlu tutulamaz. 
*Programda belirtilen ve iç hatlarda uçuş gerçekleştirilecek olan havayolunun / havayollarının yerine başka 
bir yerel taşıyıcı / taşıyıcılar ile uçulabilir. Dolayısıyla, aktarma noktaları ve saatleri değişkenlik gösterebilir. 
*Turvigo gerekli gördüğü durumlarda haber vermeksizin programın içeriğini bozmadan, şehirlerin 
programdaki sırasını ve uçulacak olan ana hava yolunu değiştirebilir. 
*Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 16, maksimum 21 kişinin katılımına ihtiyaç vardır (Gerekli 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde Turvigo yukarıda belirtilen programı iptal etme hakkına sahiptir ve 
misafirlerine para iadesi yapar). 
*Otellerde check-in saati 14:00, check-out ise 11:00 ila 12:00 arasındadır. 
*Seyahat edeceğiniz ülke kendi yerel para birimini kullanmaktadır ve konvörtıbl değildir. Dolayısıyla seyahat 
öncesinde bu para birimlerini Türkiye’deki banka veya döviz bürolarından tedarik edemezsiniz. Bunun için 
yanınızda USD veye EURO bulundurmanızı tavsiye ederiz. 
*Uçak yolculuğu esnasında her yolcunun kabin içinde 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy) ebatlarında 
1 parça eşya alma hakkı vardır. Bu seyahat esnasında kişi başı valiz hakkı maksimum 20 kg ile sınırlıdır. 
(LÜTFEN BU DETAYI TUR KALKMADAN ÖNCE FİRMAMIZ İLE TEKRAR TEYİD EDİNİZ. ZİRA HAVAYOLLARI VALİZ 
TAŞIMA KURALLARINI HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRMEKTEDİR). İç hat uçuşlarında bu ağırlık 15 kg’a kadar 
düşebilir. Ekstra valiz ya da ağırlıktan veya ödenecek ekstra bagaj ücretinden firmamız ve tur rehberi 
kesinlikle sorumlu değildir. Uçak içerisine özellikle kişi başına 1 parça eşya (5 kg - 8 kg) alabilirsiniz. 
*Seyahatiniz esnasında cep telefonlarınızı ancak yurt dışı kullanımına açık ise kullanabilirsiniz. 
*Bu ülkelere seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti Pasaportuna sahip misafirlerin Schengen vizesine 
ihtiyacı vardır.     
*Bu seyahate iştirak edecek olan her yolcunun pasaport temdit süresinin en az 9 ay ve en az “3 boş vize 
sayfası” olması gerekmektedir. 
*Turvigo vize alımlarında izlenecek prosedür hakkında sizlere yardımcı olabilir. Konsolosluklar ve 
Büyükelçilikler randevu sistemi ile çalışmakta olup, gerektiğinde vize müracaatını şahsen kabul etmektedir. 
Vize alımı özellikle yaz aylarında en az 21 iş günü kadar sürmektedir.                                                    . 
*Şirketimiz sizler ile konsolosluk / elçilik arasında bir aracı konumunda olup, herhangi bir vize alım garantisi 
veremez. Bu durumda konsolosluk / elçiliğin vermediği vizelerden Turvigo kesinlikle sorumlu tutulamaz. Vize 
alımından önce kayıt olurken Turvigo’ya ödenen vize ücreti yolcu vize alamadığı veya yolcu seyahate 
gitmekten vazgeçtiği takdirde iade yapılmaz. Bu şartları yolcu tura kayıt olurken kabul etmiş sayılır. 
*Bu programa rezervasyon yaptıracağınız zaman pasaportunuzda yazılı olan isminizi açık olarak kayıt 
görevlisine pasaport numaranız, pasaport alış tarihiniz ve temdit süreniz ile birlikte lütfen bildiriniz. 
Havalimanında check-in esnasında isimden kaynaklanan herhangi bir problemden firmamız kesinlikle 
sorumlu değildir. Bilet kesildikten sonra ister iç hat ister dış hat olsun isim değişikliği kesinlikle yapılamaz. 
Kesilen yeni biletin meblağı seyahat eden yolcuya rücu eder. 
 



 

 
*Seyahatiniz esnasında yanınızda mutlaka bir yağmurluk, bir hırka veya bir kazak bulundurmanızı önemle 
tavsiye ederiz. Çünkü kapalı mekanların çoğunda kuvvetli bir klima sistemi bulunmakla beraber, yapacağınız 
uzun uçak yolculuğu esnasında da bu tarz giyecekler oldukça işinize yarayacaktır. (Yanınıza kesinlikle mayo, 
terlik, bol miktarda tişört, bermuda, rahat yürüyebileceğiniz bir ya da iki çift altı lastik ayakkabı ve yağmurluk 
alınız). 
*Yurt dışı çıkışında gümrük ve pasaport engeli olan yolculara seyahate iştirak edemedikleri takdirde hiçbir 
ücret iadesi yapılmaz. 
*Kredi Kartları, Banka Kartları ve Havayolu mensuplarının (emekli havayolu çalışanları da dahil) kestirmiş 
oldukları biletlerden firmamız sorumlu değildir. Program veya tarih değişikliğinde kredi kartı, banka kartı, 
puanlarla kesilen veya pass biletler ile uçacak olan yolcuların yanan biletlerinden firmamız sorumlu 
tutulamaz. Bu şartları yolcu tura kayıt olurken kabul etmiş sayılır.  
 
REZERVASYON ve SÖZLEŞME ŞARTLARI:  
YOLCU tarafından tarafımıza rezervasyon ile ilgili başvurular ayrıntılı Gezi Programı’na göre sözlü (telefon, 
acente ziyareti) veya yazılı olarak (mektup, faks, e-posta) yapılabilir. Firmamız tarafından başvurulara göre 
öncelik sıralaması yapılır. YOLCU’ ya seyahati teyit edilir. Eğer kontenjan dolu ise ve YOLCU talep ediyorsa 
yedek listeye alındığı bildirilir. Firmamız, ön ödemenin rezervasyon formunda bildirildiği şekilde ve tarihte 
yapılmaması durumunda başvuruyu koşulsuz ve nedensiz tek taraflı olarak iptal etme hakkına haizdir. Bu 
durumda yazılı ya da sözlü geri bildirim ön koşulu yoktur. Firmamızdan teyit ve onay alınmadan bir gezi için 
bankaya para yatırılamaz. Böyle bir havale yada ödeme yapan kişinin tur programına kendiliğinden dahil 
edilmesini sağlamaz ve para yatırana iade edilir. Böylesi yanlış bir havalenin iade masrafları YOLCU’ ya aittir. 
Satış Sözleşmesi’nin YOLCU tarafından okunup yazılı veya elektronik ortamda (E-mail, telefon mesajı, 
WhatsApp, vs..) teyit edilip onaylanması, ön ödemenin yapılmış olması, rezervasyonun kesinleşmesi için ön 
koşuldur. YOLCU ödeme yaptıktan sonra tüm Satış Sözleşmesi şartlarını kabul etmiş sayılır. 
Döviz olarak yapılacak ödemelerde sözleşmedeki döviz cinsi olan birimle ödeme yapılacaktır.  
Rezervasyon kayıt anında toplam rezervasyon bedeli ödenmesi durumunda rezervasyon kesinleşir. 
Rezervasyon işlemleri onaylandıktan sonra tüm uçak, otel, sigorta ve yurt dışı hizmet işlemleriniz 
yapılmaktadır. Bu işlemler yapıldıktan sonra özellikle uçak ve otellerde, iptal talep edildiği takdirde firma 
olarak tarafımıza ceza uygulaması yapılabilmektedir. YOLCU rezervasyon işlemlerini yaptıktan sonra herhangi 
bir sebepten dolayı iptal talep ettiği takdirde aşağıdaki İptal Koşullarını da kabul etmiş sayılır.   
 
 ** Tur programında belirtilmiş olan tüm havayolu uçuşlarının ücreti ve iadeleri, ilgili havayolunun 
belirlediği koşullara bağlıdır. Dolayısıyla, havayolu uçuşlarına ait ücretleri iptal tarihine 
bakılmaksızın Yolcu’dan tahsil edilip, kalan rakam İptal Koşulları ve süreye bağlı olarak iade edilir. 
 
 

Lütfen Naviosa Travel'a telefonla ulaşarak 
Rezervasyonunuzu kesinleştiriniz. 

 
0216 355 14 65 /66 

 

 

 


