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L A  V I T A  E  B E L L A 
 

Bu dosyada, 2023 yılında gerçekleşecek olan Pangea Voyage İtalya Turu hakkında rota, hizmet, içerik 

detayları bulunmaktadır. Rotamızda 14 ziyaret noktası yer alıyor. Tur ücreti, 1.090 € olarak belirlendi. 

 

 

Hangi Ülkelere Gidiyoruz? 
▪ İtalya 
▪ Vatikan 

Gezi Tarihleri 
▪ 22 - 31 Mayıs 
▪ 2 - 11 Ekim 

 

 

Nereleri Ziyaret Edeceğiz? 

Alberobello, Matera, Salerno, Amalfi, Pompei, Napoli, Roma, Vatikan, Floransa, Pisa,  

Cinque Terre, Venedik, Como Gölü, Milano 

 

 

Acenta Bilgileri 

Pangea Voyage, bir Pozitif Turistik Servis Hizm. Tic. Ltd. Şti. iştirakidir. Vize işlemleri, seyahat sağlık 

sigortası, uçak bileti satışı, konaklama rezervasyonu, fuar etkinlikleri, yurt içi ve yurt dışı turlar gibi 

birçok hizmet için bize ulaşabilirsiniz. Tüm tatil planlarınız için, yetkili acentalardan hizmet almaya 

özen göstermenizde fayda var. Yasal olarak haklarınızın güvence altında olması için, TÜRSAB sitesi 

üzerinden firmanızı kontrol ediniz. Yetki belgesi bulunmayan ve kaçak olarak faaliyet gösteren 

firmaları lütfen yetkililere ve resmi makamlara bildirin. 

 

Şirket Unvanı: 
TÜRSAB Belge No: 
Ticaret Sicil No: 
Vergi Dairesi: 
Vergi No: 
Denetim Mercii: 
Web Sitesi: 

Pozitif Turistik Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti. 
A Grubu 10025 – Lamel Travel 
949275 – İstanbul Ticaret Odası 
Beyoğlu Vergi Dairesi 
733 041 5009 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
www.pangea-voyage.com 
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Yasal Güvenceler 

Gezilerimizde her an yasal güvence altında bulunuyorsunuz. Gönlünüz ferah şekilde macerayı yaşayın. 

TÜRSAB Güvencesi: Bünyemizdeki tüm etkinliklerimiz, TÜRSAB güvencesi altındadır. TÜRSAB Dijital 

Doğrulama Sistemi üzerinden firmamızla ilgili gerekli kontrolleri yapabilirsiniz. 

 

Sağlık Sigortası: Katılmış olduğunuz seyahatin ilk anından son anına kadar, tam donanımlı ve 30.000 € 

teminatlı seyahat sağlık sigortanız yanınızda oluyor.  

 

Tur Sözleşmesi: İstanbul mahkemelerinin ve resmi icra dairelerinin yetkili olarak atandığı paket tur 

sözleşmesi kapsamında tüm haklarınız güvence altındadır. 

 

 

Konaklamalar Nasıl Oluyor? 

Seyahatimiz esnasında otellerde konaklama yapacağız. Konaklama yapacağımız tesisler, üç ve dört 

yıldızlı otellerdir. Tüm odalar iki kişiliktir. Ayrıca konaklama esnasında ücretsiz internet erişiminden 

faydalanabilirsiniz. Gezilerimizdeki bütün otellerimizi özenle seçiyoruz. 

 

 

İtalya Turu Nasıl Bir Deneyim? 

Bu program kapsamında İtalya’yı bir uçtan bir uca keşfedeceğiz. Pangea rotaları, her zaman en geniş 

içeriği kapsamaya çalışır. Bu doğrultuda, en çok şehrin ziyaret edileceği bir İtalya rotasını beğeninize 

sunuyoruz. İtalya, dünyanın en özel ülkelerinden biridir. Burada tarih, sanat, kültür, mutfak, müzik, 

mimari, doğa, deniz bir arada… 
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Ödeme Planına Dair 

Tüm dünyayı saran salgının her kesimde yarattığı endişe ve üzüntü ortada… Tur programımızı 

belirlerken, salgın sürecini de dikkatle izleyerek çalışmalarda bulunduk. Tur öncesinde benzer sağlık 

problemleri oluşursa, tur iptali veya tarih değişikliği hakkınız bulunuyor. Bu durumda hiçbir kesinti 

olmadan ücret iadesi alabiliyorsunuz.  Haklarınız yasal güvence altındadır. 

 

Ödeme koşulları ve diğer ayrıntılar için bilgi alabilirsiniz. Kendi belirlediğiniz ödeme planını da bizimle 

paylaşabilirsiniz. Bu macera için mümkün olan tüm uygunluğu sağlıyoruz. 

 

Tüm gezi organizasyonlarımızda pandemi, doğal afet, darbe, yurt dışı çıkış yasağı gibi zorunlu 

durumlarda mağdur olmamanız adına güvence sigortaları bulunmaktadır. Detaylı bilgi için web 

sitemizi ziyaret edebilirsiniz ve danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz. 

 

 

Ücrete Neler Dâhil?   

▪ Ülkeler Arası Ulaşım ▪ Konaklama 
▪ Profesyonel Rehberlik ▪ Seyahat Sağlık Sigortası 
▪ Uçak Biletleri ▪ Şehir Vergileri 
▪ Panoramik Turlar ▪ Danışmanlık 
  
 

 

Başka Ne Tür Giderleriniz Olur? 

▪ Geçerli bir Schengen vizeniz veya yeşil pasaportunuz bulunmuyorsa, bu gezi için Schengen vizesi 
almanız gerekiyor. Bu vizeyi acentamız aracılığıyla ya da bireysel olarak alabilirsiniz. Acentamız 
aracılığıyla alacağınız Schengen vizesi için ödemeniz gereken ücret tam olarak 180 Eurodur. Bu 
ücrete konsolosluk vize harcı, yetkili aracı kurum koordine bedeli ve acenta servis bedeli dâhildir. 
 
▪ Yurt dışına çıkarken 150 TL tutarındaki çıkış pulunuzu almalısınız. Bu konuda yardımcı oluyoruz. 
 
▪ Beslenme, eğlence, alışveriş, şehir içi ulaşım, müze ziyareti vb. kişisel harcamalarınız bulunuyor. 
 
▪ Bahsettiğimiz bütün bu ihtiyaçları ele aldığımızda, seyahate gelirken yanınızda belirli bir miktarda 
cep harçlığı bulundurmanızda fayda var. Yaklaşık olarak 250 € ile 300 € arasında bir miktarla turu 
tamamlayabilirsiniz. Bu aralığın altında ya da üstünde harcama da yapabilirsiniz. Bu durum sizin 
tercihlerinize bağlı. Tur koordinatörlerimiz, seyahat boyunca minimum harcama yapmanız için size 
her türlü bilgi desteğini sağlamaktadır. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. 
 

Gezi boyunca dilerseniz rehberimiz eşliğinde, dilerseniz bireysel olarak gezebilirsiniz. Rutinleri yıkıyor 

ve özgür bir deneyim şansı sunuyoruz. Gerekli bilgi desteği her zaman yanınızda olacak. 
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Çantanıza Neler Almalısınız? 

Pasaport 
Kimlik 
Belge Fotokopileri 
Telefon 
Kulaklık 
Laptop, Tablet 
Müzik Aleti 
Fotoğraf Makinesi 
Şarj Aletleri 
Powerbank 
Tişört, Gömlek, Sweat 
Hırka, Kazak, Bluz 
Pantolon, Etek 
Şort, Mayo, Bikini 
Pijama, Eşofman 
İç Çamaşırı, Çorap 
Yağmurluk, Şemsiye 
Şapka, Bandana, Toka 
Güneş Gözlüğü 
Ayakkabı, Terlik 

Havlu 
Islak & Kuru Mendil 
Diş Fırçası 
Diş Macunu 
Lens & Lens Losyonu 
Şampuan, Duş Jeli 
Banyo Lifi, Sabun 
Saç Spreyi, Maşa 
Nemlendirici Krem 
Güneş Kremi 
Peeling, Tonik 
Deodorant 
Makyaj Malzemeleri 
Takılar 
Fön Makinesi 
Tırnak Makası 
Tıraş Bıçağı & Köpük 
Tıraş Makinesi 
Epilasyon Aleti 
Losyon, Parfüm 

Ağrı Kesici 
İlaç, Vitamin 
Asma Kilit, Cüzdan 
Dikiş Seti 
Makas, Bant 
Çengel İğne 
Yara Bandı 
El Feneri 
Çakmak, Kibrit 
Kupa, Çatal, Kaşık 
Kulak Pamuğu 
Seyahat Ütüsü 
Plaj Çantası 
Sivrisinek Kovucu 
Priz Dönüştürücü 
Defter, Kalem 
Kitap, Dergi 
Pişik Kremi, Pudra 
Vakumlu Poşet 
Deniz Gözlüğü 

 

 

Seyahat Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Pasaport, kimlik ve diğer önemli belgelerinizin fotokopisini çekin.  
Bavul hazırlama hakkında pratik tüyolar araştırın. Web sitemize bakabilirsiniz. 
Telefon hattınızı yurt dışı kullanımı için kontrol edin. Tarife ücretlerini inceleyin. 
Bavulunuza koyacağınız akıcı ürünleri streç filmle kaplayın. 
Gasp ve hırsızlığa karşı alınabilecek önlemleri araştırın. 
Alışveriş yaparken opsiyonları kontrol edin. Farklı yerlerden de fiyat alın. 
Banka kartlarınızı yurt dışı harcamalar için kontrol edin. Bankanızı arayabilirsiniz. 
Telefonunuza internetsiz de çalışan seyahat uygulamaları yükleyin. 
İhtiyaç listesine bakarak çantanıza neler koyduğunuzu kontrol edin. 
Şarj problemi yaşamamak için kaliteli bir powerbank edinin. 
Planlı ve araştırmacı olun. Rotadaki ülkeler hakkında bilgi edinin. 
 

 

Rotamızdaki Ülkelerde Hangi Para Birimleri Kullanılıyor? 

Rotamız boyunca Euro kullanılmaktadır. 
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T U R  P R O G R A M I 
 

 

1. Gün | Yola Çıkış, Alberobello 

Maceramızın ilk günü İstanbul’dan hareket ediyoruz ve Bari’ye uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Bari’ye 

vardıktan sonra pasaport ve vize kontrollerimiz yapılacak. Ardından özel aracımızla UNESCO Dünya 

Mirası listesinde de bulunan Alberobello kasabasını ziyaret edeceğiz. Puglia bölgesinde bulunan bu 

kendine has kasaba, mimarisiyle ve insana huzur veren beyazıyla güzel bir başlangıç olacak. 

 

 

2. Gün | Matera, Salerno 

İkinci günde kahvaltının ardından Matera’ya geçiyoruz. Matera, Güney İtalya’da bulunan ve birçok 

kültürden esintiler taşıyan nefis bir şehir… Günün ikinci yarısında Salerno’ya geçeceğiz ve burada 

masmavi denizin ve renkli sokakların tadını çıkaracağız. Otel konaklamamız da burada olacak. 

 

 

3. Gün | Amalfi, Pompei, Napoli 

Sabah kahvaltısı sonrası çok yakın mesafede bulunan ve Salerno’ya bağlı olan Amalfi kasabasını 

ziyaret edeceğiz. Güzel bir gezinin ardından tarihte çok önemli bir yeri olan Pompei antik kentine 

uğrayacağız. Finali Napoli ile yapıyoruz. Burayı hem akşamüstü, hem de ertesi sabah doya doya 

gezeceğiz. Otel konaklamamız da Maradona’nın şehrinde olacak. 

 

 

4. Gün | Roma 

Rotanın zirve noktasındayız. Roma’da iki gece konaklama yapacağız. Bu süreçte tarihi kenti doyasıya 

keşfetmeye çalışacağız. Trevi Çeşmesi, Kolezyum, Pantheon, Melekler Şatosu, Forum, Popolo 

Meydanı, İspanyol Meydanı, Navona Meydanı gibi birçok önemli ziyaret noktamız bulunuyor. 

 

 

5. Gün | Roma, Vatikan 

Roma’daki ikinci günümüzde, Roma sınırları içerisinde yer alan ve dünyanın en küçük yüz ölçümüne 

sahip olan Vatikan’ı da ziyaret edeceğiz. Özellikle St. Pietro Bazilikası, içerisindeki eserlerde 

barındırdığı ustalıkla kendisine hayran bırakıyor. Akşamları serbest zamanımızda Navona Meydanı ve 

Trastevere gibi eğlence merkezleri bizi bekliyor. 
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6. Gün | Floransa 

Roma macerası sonrası Rönesans’ın doğduğu şehir olan Floransa’da soluğu alıyoruz. Da Vinci’nin 

kenti bizi tüm heybetiyle karşılıyor. Floransa demek, sanat demek, Medici ailesi demek… Burada hem 

tarihi yapıları gezecek, hem de çok güzel öyküler dinleyeceğiz. Floransa, et yemekleriyle de ünlüdür. 

Burada gastronomi açısından da güzel bir deneyim bizi bekliyor. 

 

 

7. Gün | Pisa, Cinque Terre 

Sabah ilk olarak Pisa’yı ziyaret edeceğiz. Pisa Kulesi ile ünlü olan bu güzel kent, kule dışında başka 

güzelliklere de sahip… Günün ikinci yarısında muhteşem koylar ve rengarenk köyler bizi bekliyor. 

Sırada Cinque Terre var. Burada köyler arasında trenlerle seyahat edeceğiz. Her bir köy ayrı bir 

güzelliğe sahip… Burası, rota boyunca damakta en çok tat bırakan yerlerden biri olacak. 

 

 

8. Gün | Venedik 

İtalya’nın kuzey bölgesine yaklaştık. Burada bambaşka bir atmosfer bizi bekliyor. Venedik’te koca bir 

günümüz olacak. San Marko Meydanı’na giden labirent gibi sokaklarda kaybolacak, gondol keyfi 

yapacağız. Burada da birçok kelimenin doğuş hikayesini dinleyeceğiz. Dileyenler, dünya cam 

üretiminde büyük öneme sahip olan Burano ve Murano adalarını serbest zamanda ziyaret edebilir. 

 

 

9. Gün | Milano, Como Gölü 

Venedik sonrası soluğu Milano’da alacağız. Bu gece burada konaklama yapacağız. Tarihi ve alışveriş 

konusundaki ünü ile tanınan Milano, güzel bir final olacak. Akşamüstü yakın mesafede bulunan Como 

Gölü’ne gideceğiz ve gün batımını burada izleyeceğiz. Como, ayrı bir huzura sahip… 

 

 

10. Gün | Milano, İstanbul’a Dönüş 

Son günümüzde uçuş öncesi serbest zamanımız var. Alışveriş ve son fotoğraflar için vakit ayırdık. 

Dileyen misafirlerimizle Santa Maria delle Grazie’yi ziyaret edebilir ve Leonardo’nun ünlü Son Akşam 

Yemeği freskini görebiliriz. Ardından İstanbul uçuşumuzu tamamlıyoruz ve vedalaşıyoruz. Bu güzel 

maceranın bir ortağı olduğunuz için teşekkür ederiz. 
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