
 

 

     GÜNEY İTALYA - SİCİLYA  CTA-NAP 

 
7 GECE 8 GÜN 

 

CATANİA(2) PALERMO(1) CALABRİA(1)  

LECCE(1) NAPOLİ(2) 

 
TUR TARİHİ 

02 EYLÜL (CUMA) – 09 EYLÜL (CUMA) 2022 
 
 
 

TÜRK HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE 

 
 

 

OTELLER 
İki Kişilik veya Üç Kişilik Odada 

Kişi Başı 
Tek Kişilik 
Oda Farkı 

0 - 2 Yaş 
Çocuk 

3 - 12 Yaş 
Çocuk 

3* & 4 * Oteller (Şehir Merkezine 10-15 Km.) 
 

799 € 

599 € 
150 € 150 € 

799 € 
599 € 

ALTERNATİF TUR TARİHLERİ 
22, 29 NİSAN / 08 TEMMUZ / 02 EYLÜL / 28 EKİM 2022 

 

ÜCRETE DAHİL SERVİSLER 
 

 İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN TÜRK HAVA YOLLARI TARİFELİ 
SEFERLERİ İLE İSTANBUL - CATANİA / NAPOLİ - İSTANBUL 
UÇAK BİLETİ 

 HAVALİMANI VERGİLERİ (150 €) 
 ZORUNLU SİGORTA (15 €) (İPTAL VEYA DEĞİŞİKLİKTE, İPTAL 

İADESİ YOKTUR.) 
 FERİBOT ÜCRETİ 
 ŞEHİR VERGİLERİ 
 SEÇİLEN KATEGORİDEKİ OTELLERDE 7 GECE ODA KAHVALTI 

KONAKLAMASI 
 ALAN/OTEL/ALAN TRANSFERLERİ VE ŞEHİRLERARASI 

TRANSFERLER 
 CATANİA, PALERMO, MESSİNA, TROPEA, LECCE VE NAPOLİ 

PANORAMİK ŞEHİR TURLARI 
 PROFESYONEL KAPPATUR REHBERLİK HİZMETLERİ 

 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN SERVİSLER 
 

 VİZE ÜCRETİ VE HİZMET BEDELİ (140 €) 
 YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI (SADECE BANKAYA YA DA 
 HAVALİMANI VERGİ OFİSİNE ÖDENİR) (150 TL) 
 PROGRAMDA BELİRTİLEN ALTERNATİF TURLAR 
 KİŞİSEL HARCAMALAR 
 ŞÖFÖR BAHŞİŞLERİ (KİŞİ BAŞI 5 €) (İSTEĞE BAĞLI) 
 YEREL OTERİTELER TARAFINDAN ALINAN KONAKLAMA 

VERGİLERİ GECELİK 3-4 EURO (SADECE GEREKLİ OLAN 
OTELLERDE PASAPORT İBRAZI İLE ŞAHSİ VERGİ MAKBUZU 
ALINARAK DİREKT OTELE ÖDENİR) 

 MÜZE VE ÖREN YERLERİ GİRİŞLERİ 
 30.000 € TEMİNATLI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI (15 €)  
 COVİD-19 SİGORTASI (15 €) 

 

 
İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! 

2. turunu alana + % 5 indirim, 3. turunu alana + % 10 indirim 

(2022 yılı içerisinde 2. ve 3. turu alan misafirlerimize sadece paket tur fiyatı üzerinden + indirim sağlar) 
Arkadaşını getirene + % 5 indirim 

(2022 yılı içerisinde arkadaşını getirerek aynı tura kayıt yaptıran misafirlere aynı yıl içerisinde katılacakları 2. turda sadece paket tur fiyatı 
üzerinden+ %5 indirim sağlar) ***indirimler alan vergisi hariç fiyattan hesaplanır.*** 



 

 

 
TUR PROGRAMI 

 

1.GÜN İSTANBUL - CATANİA 
Siz değerli misafirlerimiz ile İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali Kappatur 
kontuarlarında 04:00’da buluşma. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Türk Hava 
Yolları’nın TK1393 tarifeli seferi ile saat 06:45’de Catania’ya uçuş. Yerel saat ile 
08:05’de varış. Varışımızı takiben panoramik şehir turu. Turumuzda Duomo Katedrali, 
Fontana dell’Elefante, Cumhuriyet Meydanı (Piazza Repubblica) ve Etna Caddesi 
görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz 
rehberimizin alternatif olarak düzenleyeceği Siracusa turuna katılabilirler. Ünlü 
matematikçi Archimed'in yaşadığı kent olan Siracusa'ya yapacağımız turumuzda 
göreceğimiz yerler arasında meşhur Aretusa Çeşmesi, Siracusa Katedrali, Diana 
Çeşmesi, Apollon Tapınağı ve Altın Kale bulunmaktadır. Tur sonrası vereceğimiz 
serbest zamanın ardından Katanya’daki otelimize geri dönüyoruz. Geceleme otelimizde.  
Siracusa Turu: 45€  
 

2.GÜN CATANİA 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen 
misafirlerimiz rehberimizin alternatif olarak düzenleyeceği Etna - Taormina - Savoca 
turuna katılabilirler. Turumuzda Avrupa’nın tek faal yanardağı olan Etna Yanardağı’nın 
görülmesinin ardından Sicilya’nın en güzel kıyı kentlerinden olan Taormina’ya 
geçilecektir. Tauro Dağı’nın eteklerinde bulunan bu kentte Roma-Yunan tarzı tiyatro’nun 
görülmesinin ardından alışveriş için serbest zaman fırsatı bulabileceksiniz. Serbest 
zamanımız sonrasında Savoca’ya hareket ediyoruz. Dünya’nın gelmiş geçmiş en iyi film 
üçlemelerinden biri olarak gösterilen The Godfather (Baba) filminin çekildiği bu şehirde, 
Al Pacino’nun kahve içtiği kafede kahve içip, filmin çekildiği sokaklarda serbest 
zamanınızı geçirebilirsiniz. Tur sonrasında otele transfer. Geceleme otelimizde.  

Etna - Taormina - Savoca Turu: 90 € 
  
3.GÜN CATANİA - PALERMO 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Palermo’ya yola çıkıyoruz. 
Güzergah üzerinde dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından alternatif olarak 
düzenlenecek olan Cefalu turuna katılabilirler. Gezimizde Tiran Denizi kıyısında yer 
alan şirin balıkçı kasabası Cefalu’da 12. yüzyıl tarihi katedral, balıkçılar kapısı ve şehrin 
özgün sokaklarında geçireceğimiz vakit ardından Palermo’ya devam ediyoruz. 
Palermo’ya varışımızın ardından şehir turumuza başlıyoruz. Turumuzda Cappella 
Palatina, San Giovanni Katedrali, Politeama Meydanı, Normanni Sarayı, Quattro Canti 
Meydanı, Via Roma ve Via Liberta caddeleri görülecek yerler arasındadır. Tur 
sonrasında otelimize transfer. Geceleme otelimize. 
Cefalu Turu: 35€  
 
4.GÜN PALERMO - CALABRİA 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Messina’ya hareket. Varışımızı 
takiben panoramik Messina şehir turuna başlıyoruz. Turumuzda Carmine Kilisesi, 
Messina Katedrali, Orione Çesmesi, Santissima Annunziata dei Catalani kilisesi ve 
Messina astronomik saati görülecek yerler arasındadır. Turumuz sonrası limana hareket 
ediyoruz. Kısa feribot yolculuğumuz sonrasında Messina boğazını geçerek Villa San 
Giovanni şehrine varıyoruz. Calabria bölgesinin en meşhur tatil beldelerinden biri olan 
Tropea’ya varışımızın ardından serbest zaman. Rehberimizin belirleyeceği saatte 
Calabria bölgesinde bulunan otelimize transfer. Geceleme otelimizde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.GÜN CALABRİA - LECCE 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Lecce’ye hareket. Güzergâh 
üzerinde dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından alternatif olarak düzenlenecek 
olan Alberobello turuna katılabilirler. Alberobello’ya varışımızın ardından UNESCO 
Dünya Mirasları listesinde olan Alberobello Kasabasında kilit taşlı mantar evler (Trullo 
Evleri) göreceğiz. Tur sonrasında Lecce’ye devam ediyoruz. Varışımızı takiben şehir 
turuna başlıyoruz. Güney İtalya’nın Floransa’sı olarak bilinen Lecce şehir turumuzda 
Santa Croce Bazilikası, antik şehir merkezi, Duomo Meydanı, Sant’Oronzo meydanı ve 
Napoli Kapısı görülecek yerler arasındadır. Geceleme otelimizde.  

Alberobello Turu: 35 € 
 
 
6.GÜN LECCE - NAPOLİ 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Napoli’ye hareket. Dileyen 
misafirlerimiz rehberimizin alternatif olarak düzenleyeceği Matera turuna katılabilirler. 
UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan kayaya kazılarak inşa edilmiş kilise ve 
evlerden oluşturulan, Carlo Levi’nin sürgünden önce uğradığı Matera ziyaret edilecektir. 
Matera turundan sonra Napoli’ye devam ediyoruz. Varışımızı takiben panoramik şehir 
turu. Turumuzda, 16. yüzyılda yapılmış Kraliyet Sarayı, dünyanın en önemli 
gösterilerine sahne olan San Carlo Tiyatrosu, kafe ve mağazalarıyla ünlü Umberto 1 
Galerisi, Roma’daki Pantheon’dan esinlenerek yapılan San Francesco Di Paolo Kilisesi, 
Plebiscito Meydanı, Angev’in Kalesi ve Napoli Limanı görülecek yerler arasındadır. 
Geceleme otelimizde.  
Matera Turu: 35 €  
 
7.GÜN NAPOLİ 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen 
misafirlerimiz rehberimizin alternatif olarak düzenleyeceği Amalfi Kıyıları turuna 
katılabilirler. Bu gezimizde yüksek sarp kayalıklarından nefes kesen manzarası ve 
denize hakim renkli, sevimli köyleri, kıvrımlı ve dik yolları, süslü bahçeleri ve turkuaz 
suları ile İtalya’nın en güzel kıyı şeridi olan Amalfi Sahilleri'ni görme imkanı yaşıyoruz. 
Ayrıca zıtlıklarıyla beraber tüm güzelliklerini sergileyen güney ve kuzey İtalya 
panoramasını görme şansını da yakalıyoruz. Gezimize İtalya'nın en romantik 
şehirlerinden biri olan Sorrento ile başlıyoruz. Yemyeşil sokakları ve çiçeklerle dolu 
meydanlarıyla Sorrento büyüsüne kapılıp, Positano'ya geçiyoruz. Bütün evler üst üste 
konulmuş gibi görünen bu şehrin her yerini limon bahçeleri kaplıyor. Öğle yemeği ve 
alışveriş için Positano sahilinde vereceğimiz serbest zamanın ardından, Amalfi’ye yola 
çıkıyoruz. Dileyen misafirlerimiz Amalfi Katedrali’ni görebilirken, dileyen misafirlerimiz ise serbest zamanını Amalfi’nin güzel 
sokaklarında değerlendirebilir. Tur sonrası otele dönüş. Geceleme otelimizde.  
Amalfi Kıyıları Turu: 85 €  
 

8.GÜN NAPOLİ - İSTANBUL 

Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen 
misafirlerimiz rehberimizin alternatif olarak düzenleyeceği Pompei turuna katılabilirler. 
Dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olan Pompei, M.S. 79’da patlayan ve şehri 
yok eden Vezüv Yanardağı'nın eteklerinde uzanır. Arkeologların 1748 yılında uzun süren 
kazıları sonucu, şehir tüm canlılığıyla ortaya çıkarılmıştır. Görülecek yerler arasında 
Bazilika, Forum, Fauna Evi, restoranlar, hamamlar, ekmek fırınları yer alıyor. Tur sonrası 
Napoli Havalimanı’na transfer. Varışımızın ardından bagaj ve bilet işlemlerinin ardından 
Türk Hava Yolları’nın TK1454 sayılı tarifeli seferi ile saat 19.30’da İstanbul'a hareket. 
Yerel saat ile 22.55’de İstanbul'a varış ve Kappatur hizmetlerinin sonu.   
Pompei Turu: 45 € 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

PAKET TUR BROŞÜR NOTLARI 
 

1. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar 
yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi 
gerekmektedir. 

2. Kappatur, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne 
tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce 
misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi gerekmektedir. 

3. Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan 
değişikliklerden Kappatur sorumlu değildir. 

4. Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir.  
5. Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat 

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Kappatur sorumlu tutulamaz.  
6. Kappatur, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme 

hakkını saklı tutar.  
7. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün / günler gerçekleştirilebilir.  
8. Kappatur, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
9. Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak 

örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez.  
10. Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 40 kişidir. Paket tura katılacak kişi 

sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir.  
11. Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.  
12. Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu takdirde gerçekleşir. Katılmak 

istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  
13. Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen 

gün/günler dışında başka bir gün yapılabilir.  
14. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da 

turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az 
katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek 
gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Kappatur sorumlu tutulamaz.  

15. Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dahil değildir.  
16. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart küçüktür ve / veya ilave açılan-

kapanan ek yataktır.  
17. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.  
18. Kappatur konsoloslukla misafirlerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin herhangi bir 

neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması halinde hiçbir 
sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde Kappatur’dan tazminat hakkı yoktur.  

19. Vizenin gidilecek tura ilk giriş yapılan ülkeden veya en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması 
gereklidir. Aksi halde pasaport polislerinin ülkeye giriş yaptırmamasından Kappatur kesinlikle 
sorumlu değildir.  

20. Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup tereyağı, reçel, kahve veya çaydan 
ibarettir. Grup kahvaltıları otellerde ayrı salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  

21. Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz vize için 
gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden en az 1 ay önce yazılı 
onay ile acentaya teslimi gerekmektedir. 

 
TUR BROŞÜRÜNÜ ŞAHSIM VE BERABERİMDEKİ TÜM KATILIMCILAR ADINA OKUDUM, ANLADIM, 
TESLİM ALDIM. 
İSİM, SOYİSİM:                                                                                                  İMZA: 


