MASALSI KASABALAR DİYARI
22-26 Nisan 2019 (4 Gece /5 Gün)
SAFFET EMRE TONGUÇ ve SERDA BÜYÜKKOYUNCU eşliğinde
Bari- Polignano a Mare- Alberobello –Martina Franca – Ostuni Brindisi -Lecce-Matera

İtalya’nın klasik şehirlerini, Roma, Venedik, Milano, Floransa, ya da turistik Campania ve Toskana bölgelerini
gördüyseniz, İtalya bitmiş demek değil. Ferzan Özpetek’in “Serseri Mayınlar” ve “Kemerlerinizi Bağlayın”
filmlerine ev sahipliği yapan Lecce,) , UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve kendinizi bir çizgi filmin
içinde hissedeceğiniz koni çatılı evleriyle ünlü Alberobello, dalgaların altını oyduğu görkemli kayaların üzerine
kurulu, sevimli kasaba Polignano a Mare , yine UNESCO Dünya mirasi listesindeki tüf kayalara oyulmuş kasaba
Matera ve daha niceleri ile son yıllarda İtalya’nın yükselen bölgelerinden Puglia bu seferki rotamız. Hele bir de
konaklayacak olduğunuz Jessica Biel ve Justin Timberlake’in düğün törenlerini yaptıkları Fasano’daki Borgo
Egnazia Resort Hotel var ki Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu ile gerçekleştirecek olduğumuz bu
geziyi daha da muhteşem kılacak.
1.Gün – 22 Nisan 2019 Pazartesi

İSTANBUL – BARİ – POLIGNANO A MARE

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde saat 06:30’da buluşuyoruz. Gümrük ve pasaport işlemlerimizin
ardından Türk Hava Yolları’nın TK 1445 sefer sayılı uçuşu ile saat 08:50’de Bari’ye hareket ediyoruz. Yerel saat
ile 09:55’de varışımızı takiben bizi bekleyen özel aracımız ile Bari sehir turuna başlıyoruz. Aziz Nikola Bazilikası,
Teatro Margarito,Lungo Maro Nazaria Sauno Liman Caddesi, Porto Vecchio, yeni liman, hükümet konağı vs.
görülecek başlıca yerler arasındadır. Yerel bir restoranda öğle yemeğimizi aldıktan sonra İtalya’nın en
muhteşem manzaralarından birine sahip olan bölgesi Polignano a Mare’ye doğru yola çıkıyoruz. Mağaraların ve
kayaların üzerine kurulmuş olan bu kasaba turkuaz suları, badanasız eski evleri ve kumsallarıyla bu ününü hak
ediyor gerçekten.. 16. yüzyıldan kalma Arco Marchesale Kemeri, 13. yüzyıldan kalma pagan kalıntılar üzerine
kurulmuş Santa Maria Assunta Ana Kilisesi ve Aziz San Vito’ya ait kalıntıların bulunduğu eski kilise bölgede
göreceğimiz başlıca yerler olacak. Tur sonrasında bölgenin en popüler Resort Hoteli olan Borgo Egnazia’ya
yerleşme ve otelde gezmek ve aktivitelerinden yararlanmak için serbert zaman, otelimizin restoranında alacak
olduğumuz akşam yemeği sonrasında geceleme otelimizde.

2.Gün – 23 Nisan 2019 Salı

ALBEROBELLO – MARTINA FRANCA – OSTUNI

Sabah kahvaltısı sonrasında, UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Alberobello’ya hareket ediyoruz. Burada
ünlü koni şeklindei geleneksel çatıları ile trulli evlerini göreceğiz. Konik çatılarıyla bizim Harran evlerini andıran
bu yapılar, tamamen geleneksel yöntemlerle kireçtaşı kullanılarak ve harçsız olarak inşaa edilmiş olan bu evler
kasabaya masalsı bir hava vermektedir. Yerel bir restoranda alacağımız öğle yemeğinin ardından Apulian Barok
tarzının en güzel örneklerinin bulunduğu, tarihi kent Martina Franca’ya doğru yola çıkıyoruz. Kent merkezinde
yer alan 18yy’da inşaa edilen Palazzo Ducale ve şehrin dar ve sevimli sokaklarında bulunan kafelerde kahve
keyfi yapabilirsiniz. Turumuza Beyaz Şehir olarak anılan Ostuni ile sonlandırarak otelimize geri dönüyoruz. Yerel
bir restoranda alacak olduğumuz akşam yemeği sonrasında konaklama otelimiz Borgo Egnazia’da.
3.Gün – 24 Nisan 2019 Çarşamba

BRINDISI – LECCE-OTRANTO

Sabah kahvaltımızın ardından , Brindisi ve Lecce turu icin hareket ediyoruz . Barok tarzı mimarinin altın çağında
yapılan , günümüzde iz bırakan eserler olan Piazza Duomo , San Catadlo Amfitiyatrosu , Assunta Katedrali ve
büyüleyici kulesi , Ruhban sarayı ve Santa Croce Basilikası görülecek yerler arasındadır. Yerel bir restoranda
alacağımız öğle yemeğinin ardından Otranto’ya doğru yola çıkıyoruz. Lakabı «doğuya açılan kapı» olan Otranto
Osmanlı Devleti’nin bir süre işgal ettiği bir kent ve şehirdeki birçok yapı UNESCO Dünya Mirası listesinde. Tur
sonrası Bari’ye dönüş, akşam yemeği ve geceleme otelimizde.
4.Gün – 25 Nisan 2019 Perşembe

MATERA

Sabah kahvaltısının ardından Matera Turumuz için hareket ediyoruz. Matera; Güney İtalya’nın Basilicata
bölgesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası listesinde bir şehirdir. Kapadokya’dakine benzer tüf kayalara
oyulmuş olan evler ve kiliselerin bulunduğu bu şirin şehir; yapıları nedeniyle de Dünya tarihinin üzerinde
yerleşimin devam ettiği en eski şehridir. İlk yaşam doğal mağaralardaki kayalar oyularak başlamış zamanla
Sasso Vaveso ve Sasso Barissano doğal anfitiyatroların içinde ihtiyaca göre şekil verilerek geliştirilmiş yapılara
çevrilmiştir. Öğle yemeğimizi yerel bir restoranda aldıktan sonra gezimize devam ediyoruz. Matera farklı
manzaraların , sınırların, medeniyetlerin, kültürlerin birleştiği şehirdir. Şehir, arap – Bizans ve Fransız etkisi
altında bir karışım oluşturmuş olup bölge Barok tarzını açık biçimde Neapolitan etkisinde kaldığını
göstermektedir. Matera’da bulunan , neolitik , bronz ve demir çağlarına ait seramik ve paleolitik kalıntıları
Ridola Ulusal müzesinde sergilenmektedir. Matera’dan Bari’ye dönüş, yerel bir restoranda akşam yemeği ve
geceleme otelimizde.

5.Gün – 26 Nisan 2019 Cuma

BARİ-İSTANBUL

Sabah kahvaltımızın ardından odalarımızı boşaltarak Bari Havalimanı’na transfer. Gümrük ve pasaport
işlemlerimizin ardından Türk Hava Yolları’nın TK 1446 sefer sayılı uçuşu ile saat 10:55’de İstanbul’a hareket
ve yerel saat ile 14:05’de varış.
UÇUŞ BİLGİLERİ
22 Nisan 2019
26 Nisan 2019

TK 1445
TK 1446

08:50 (Kalkış)
10:55 (Kalkış)

09:55 (Varış)
14:05 (Varış)

2s 5dk
2s 10dk

ÜCRET BİLGİSİ
Kişi başı ücret:
2.750 .- Euro
Tek kişi konaklama ücreti : 3.500.- Euro
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER
•
•
•
•
•
•
•
•

4 gece 5* Borgo Egnazia otel veya benzerinde oda kahvaltı konaklama
THY Ekonomi sınıfı ISTANBUL-BARİ-İSTANBUL uçak bileti
Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu eşliğinde tüm geziler
Programda belirtilen tüm yerlerin giriş ücretleri
Seyahat, kaza, iptal sigortası
4 Öğle ve 4 Akşam yemeği
Özel araçla tüm transferler
Yerel rehberlik

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
•
•
•
•
•

Vize (Schengen) ücreti
Yurt dışı çıkış harcı
Özel harcamalar
Programda belirtilmeyen tüm turlar
Yemekler alınacak içecekler

HOTEL BORGO EGNAZIA 5*

