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NAPOLİ VE AMALFİ SAHİLİ 

 
Napoli – Ercolano –Amalfi Sahili – Sorrento – Positano – Ravello – Capri 

 
2 – 5 Ekim 2023 

 

1.GÜN 2 Ekim, Pazartesi: İSTANBUL – NAPOLİ – ERCOLANO – SORRENTO  
Saat 05.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Türk Hava Yolları kontuarı önünde buluşma. 
Saat 07.25’te TK 1453 sefer sayılı uçak ile Napoli’ye hareket. Yerel saat ile 08.40’ta varış. Havalimanında 
karşılanma ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ercolano antik kenti gezisi sonrasında iki gece 
konaklayacağımız Sorrento’ya gidiyoruz. Akşam Sorrento’nun şıkır şıkır sokaklarını gezdikten sonra yerel 
restoranda akşam yemeği alacağız.  Otelde konaklama.  
GRAND HOTEL CESARE AUGUSTO https://www.hotelcesareaugusto.com    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.GÜN 3 Ekim, Salı: SORRENTO (CAPRI - POSITANO) 
Sabah kahvaltı sonrası İtalya’nın rüya adası Capri’ye feribotla ulaşım. İlk önce adanın en yüksek bölümü 
olan Anacapri’ye yılan gibi kıvrılan yollardan yerel minibüsle çıkıyoruz. Sonrasında adanın daha zengin olan 
orta bölümünde yürüyerek bir tur yapıyoruz ve liman kısmı Marina Grande’ye iniyoruz. Günün sonunda 
(hava şartları elverirse) Capri Adası’nın etrafında tekne ile unutulmaz bir tur yapıyoruz. Gün sonunda 
feribotla Positano’ya geçeceğiz. Burada vereceğimiz serbest zaman sonrası ufak araçlarla Sorrento’ya 
döneceğiz. Sorrento’da konaklama. 
 
3.GÜN 4 Ekim, Çarşamba: SORRENTO - AMALFİ SAHİLİ –RAVELLO - NAPOLİ 
Sabah kahvaltı sonrası İtalya’nın en güzel yörelerinden olan Amalfi Sahilini dolaşıyoruz. Özellikle “Talented 
Mr. Ripley” filmine set olmuş Positano ve bir zamanlar İtalya’nın dört önemli deniz şehrinden biri olan 
Amalfi, gezimizin en önemli noktaları. Yol üzerinde yerel restoranda öğle yemeği alıyoruz. Öğleden sonra 
nefes kesici güzellikte manzaralara ev sahipliği yapan Ravello’da kahve molası vereceğiz. Sonrasında 
Napoli’ye geçiyoruz. Otele yerleştikten sonra çok tipik bir trattoriada akşam yemeğimizi alacağız. Otelde 
konaklama.  
HOTEL ROYAL CONTINENTAL https://www.royalgroup.it/royalcontinental    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hotelcesareaugusto.com/
https://www.royalgroup.it/royalcontinental
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4.GÜN 5 Ekim, Perşembe: NAPOLİ – İSTANBUL  
Sabah kahvaltı sonrası, Avrupa’nın en eski şehirlerinden biri olan Napoli’yi yürüyerek keşfediyoruz. 
Konusunda lider müzelerden Arkeoloji Müzesi, Duomo, Santa Chiara Kilisesi, Cappella Sansevero, Piazza 
Plebiscito, Galeri Umberto II, Kraliyet Sarayı ve San Carlo Operası görülecek yerler arasında. Öğleden sonra 
Napoli Havalimanına transfer. Türk Havayolları’nın TK1454 seferi ile 19:35’te İstanbul’a hareket. Yerel saat 
ile 22.55’te İstanbul’a varış. 
 
 
 
TUR ÜCRETİ:  
İki Kişilik Odada Kişi Başı: 1250 Euro  
Tek Yatak Farkı: 260 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUR ÜCRETİ: 
İki Kişilik Odada Kişi Başı: 1250 Euro  
Tek Yatak Farkı:  260 Euro 
 
 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER: 
* İstanbul / Napoli / İstanbul arası Türk Havayolları ile ekonomi sınıfı uçak bileti, 
*Napoli’de 1 gece, Sorrento’da 2 gece 4*lı merkezi otellerde oda kahvaltı bazında konaklamalar,  
* Yolculuk boyunca özel araç ile ulaşım, 
*Müze ve ören yerlerinin giriş ücretleri 
*Capri Adası turu ve hava şartları elverirse adanın etrafında tekne turu. 
*İki akşam ve bir öğle yemeği. 
* Yemekler esnasında alınacak limitli içecekler, 
* Profesyonel rehberlik hizmetleri, 
 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 
* Kalınacak olan oteldeki şahsi harcamalar (telefon, mini bar, kuru temizleme, v.b) 
* Kişi Başına 150 TL tutan yurt dışı çıkış fonu. 
* Schengen vize ücreti.   
 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
 
Genel: 
*Tur rezervasyonu sırasında lütfen, pasaportunuzda yazılı olduğu şekli ile isminizi tam olarak bildiriniz.   
 
*Turumuzun gerçekleşebilmesi için en az 15 kişinin katılımına ihtiyaç vardır. (Gerekli çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde Senem’in Gezi Ajandası yukarıda belirtilen programı iptal etme hakkına sahiptir ve 
yolcularına para iadesi yapar) 
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*Tüketici, hizmetin başlamasına bir ay kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine 
iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 20-15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin 
%50'sini, 15 günden az bir süre kala ise tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından 
yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. 
 
*Naviosa Turizm fors majör veya gerek gördüğü durumlarda programın içeriğini bozmadan şehirlerin 
programdaki sırasını ve uçulacak olan ana ve ara havayollarını değiştirebilir. 
 
Vize: 
*İtalya umuma mahsus Türk pasaportlarına vize uygulamakta olup, hizmet ve diplomatik pasaport sahipleri 
ise vizeden muaftır. 
 
Konaklama: 
*Check-in saati 15.00, check-out ise 11.00 ila 12.00 arasıdır. 
*Otellerde 3 kişilik odaların standardı, iki kişilik odaların standardı ve ebatları ile genellikle aynıdır. 
Dolayısıyla 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuğun (ek yataklı) aynı odada kalması bazı otellerde 
konforunuzu etkileyebilir. 
 


