ROMA VE VATİKAN KOKARTLI REHBERİMİZ
ERTÜRK DURMUŞ EŞLİĞİNDE
VATİKAN’DA BİR GECE
ve
ROMA ÖZEL
(9-11 EYLÜL 2022)

09 EYLÜL 2022 CUMA / İSTANBUL - ROMA

Hadrianus Villası - Vatikan Müzesi

Değerli Lika Travel misafirlerimiz ile İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde 05:45 buluşma
sonrasında, Türk Hava Yolları TK1861 sefer sayılı 08:20 uçağı ile Roma’ya hareket ediyoruz. Roma
Havalimanı’na saat 10:00’da varıyor ve bizleri bekleyen özel araç ile Tivoli bölgesinde bulunan Villa
Hadrianus’a doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 45 dk sonra 1999’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş olan
Villa Hadrianus’a varıyoruz.

Villa Hadrianus, Ms. 2. Yüzyılın ikinci ve üçüncü yıllarında Roma İmparatar Hadriyanus için yapılmış olan,
İtalya’da yer alan büyük bir arkeolojik kompleks olma özelliği taşıyor.
Villa Hadrianus, antik Akdeniz dünyasının maddi kültürlerinin en üst düzeyde ifadelerini bir a raya getiren
bir mimari başyapıt. Villa Hadrianus’u oluşturan anıtların incelenmesi, Rönesans ve Barok dönem
mimarları tarafından klasik mimari öğelerin yeniden keşfinde önemli bir rol oynamış. Aynı zamanda birçok
19. Ve 20. Yüzyıl mimar ve tasarımcılarını da derinden etkileyerek ilham kaynağı olmuş.
Hadrianus Villası içerisinde yer alan mutfak sanatları restoranında öğlen yemeğimizi yedikten sonra check
in, serbest zaman ve dinlenmek için otelimize doğru hareket ediyoruz.
Akşam saat 19:15’de lobide buluşarak Özel Vatikan gezimiz için hareket ediyoruz. Vatikan Müzelerini ve
Sistina Şapelini Türkçe rehberimiz eşliğinde ziyaret ediyoruz.
Öğlen Yemeğimiz : Ristorante Fiammetta
Akşam Yemeğimiz : Serbest Zaman
Konaklamamız

: 5* Sina Bernini Bristol Hotel

10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ / ROMA

San Pietro in Vincoli - Galleria Borghese

Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrasında, dinlenmiş olarak ‘Musa’nın hükmü’ olarak da bilinen
Michelangelo’nun ünlü Musa heykelinin bulunduğu S.Pietro in Vincoli bazilikasına hareket ediyoruz (araçla
10 dk) . Hz. Musa’nın müritlerinin davranışlarından dolayı kırgınlığının belirtisi olan dudağını ısırmasından,
damarlarının çıkmasına kadar sanki canlı gibi olan bu yapıt karşısında şaşkınlığınızı saklayamıyor
olacaksınız.
Hemen ardından hareketle dünyanın en küçük ama en güzel ve ünlü, klasik, Rönesans ve Neo-Klasik dönem
eserlerinin sergilendiği bir galeri olan Galleria Borghese’ye doğru hareket ediyoruz. (20 dk mesafede)
Roma’nın en önemli sanat galerinden olan Galleria Borghese’de, yemyeşil bir bahçe içinde yer alan bir
villada bulunuyor. Dönemin kardinalinin Bernini ve Caravaggio’yu koruması ile onların eserlerini günümüze
kadar ulaştırmış.
Gezimizin ardından yerel bir restoranda yiyeceğimiz öğle yemeğimiz sonrasında siz değerli misafirlerimizi
Roma sokaklarını keşfetmek üzere serbest bırakıyoruz.
Birlikte yiyeceğimiz akşam yemeği için kararlaştırdığımız saatte lobide buluşup yürüme mesafesindeki
restoranımıza gidiyoruz.

Öğlen Yemeğimiz : Serbest Zaman
Akşam Yemeğimiz : Casa Coppelle Restoran
Konaklamamız

: 5* Sina Bernini Bristol Hotel

11 EYLÜL 2022 PAZAR / ROMA – İSTANBUL

Ostia Antica

Sabah otelimizde yapacağımız kahvaltı ve çıkış işlemlerimizin ardından Ostia Antica gezimiz için otelden
ayrılıyoruz. Yaklaşık 45dk sonra Roma Cumhuriyeti Dönemi’nde hem önemli bir ticari liman hem de Tiber
Nehri’nin ağzını ve kıyılarını koruyan önemli bir kale olma özelliği taşıyan antik kente varıyoruz. Roma
İmparatorluğu genişledikçe kasabanın büyüklüğü kale surlarını aşmış, Ostia zengin bir liman kenti olmuş.
Turumuzun sonunda 15 dk’lık mesafede bulunan Roma Havalimanı’na geliyor ve varışımıza takiben bagaj
işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Türk Hava Yolları TK1864 sefer sayılı 19.45 uçağı ile İstanbul’a hareket
ediyoruz.
Öğle Yemeği

: Belirlenmiş olan restoran

GEZİ ÜCRETİMİZ
İki kişilik oda da kişi başı katılım : 1.690 Euro
Single katılım : 2,190 Euro
GEZİMİZE DAHİL OLAN HİZMETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Gece 5* Sina Bernini Bristol Hotel konaklama
Program içerisinde yer alan tüm transferler
2 Adet sabah kahvaltısı
2 Adet öğle yemeği (kişi başı 2 kadeh şarap ve su dahil)
1 Adet akşam yemeği (kişi başı 2 kadeh şarap ve su dahil)
Profesyonel Türkçe Rehberlik Hizmeti
Hadrianus Villası gezisi
Ostia Antica gezisi
San Pietro in Vincoli gezisi
Gece Özel Vatikan turu
Tursab Zorunlu Seyahat Sigortası
Yurt dışı çıkış harcı

GEZİMİZE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
•
•
•

•
•
•

İstanbul-Roma gidiş dönüş uçak biletleri
Serbest zamanda alınacak yemekler
Programda belirtilenlerin dışındaki geziler
Yemekler sırasında alınacak olan alkollü ve alkolsüz içecekler
Ekstra ve kişisel harcamalar
Vize Ücreti

UÇUŞ DETAYLARI:
09 EYLÜL 2022 TK 1861 İstanbul Havalimanı-Roma

08.20-10.00

11 EYLÜL 2022 TK 1864 Roma-İstanbul Havalimanı

19.45-23.30

