Venedik Karnavalı Break
Venedik, İtalya
16 - 19 Şubat, 2017
Mask the differences!

Maskenizi ve kostümünüzü seçin, siz de karnavalın parçası olun!
Maskeleriyle ünlü Venedik Karnavalı, Venedik’in dünyaca bilinen en eski ve en popüler etkinliği.
Tarihi 11. yüzyıla dayanan karnaval, Venedik’i festival havasında yaşamak için kesinlikle güzel
bir fırsat.
Karnavalın simgesi olan maskenin amacı, eski zamanlarda daha belirgin şekilde var olan sosyal
sınıf, cinsiyet, kimlik ayrımcılığına tepki göstermek ve eşitliği vurgulamak. Her yıl farklı bir
teması olan karnaval süresince sokaklar maskeli insanlarla, eğlencelerle, ilginç performanslarla
şenleniyor. Şehirde belli mekanlarda ve evlerde maskeli özel partiler düzenleniyor. Maskeniz
ve kostümünüz yoksa üzülmeyin, Venedik’in ünlü maske ve kostüm mağazalarında yılın
temasına uygun ve sizin zevkinize hitap edecek bir maske ve kostüm bulacağınıza şüphe yok.
Partiler ve danslar arasında karnavala özgü tipik fritole ve crostoli (karnavala özgü tatlılar)
tadabilir, gondolla kanallarda gezerken maskeli ve kostümlü insanların oluşturduğu doyumsuz
manzaraları izleyebilirsiniz.

Neden gidelim?






Venedik’i hiç bu kadar renkli görmediniz! Maskeler, kostümler, konfetiler, kuklalı
gösteriler, canlı heykeller, müzik ve fazlası
Venedik’in ünlü mağazalarından alacağınız maskeniz ve kostümünüzle siz de
karnavalın parçası olabilirsiniz
Venedik adasında otelde kalarak şehri rahatça gezmek
Venedik’lilerle kaynaşabileceğiniz bir ortam
Karnaval süresince gerçekleşen kostümlü partilere gitme imkanı

Maskenizi ve kostümünüzü seçin, siz de karnavalın parçası olun!
Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ve Avrupa’nın en renkli festivallerinden olan Venedik
Karnavalı, hem Venedik’e ilk defa gidecekler için hem de Venedik’e bir kere daha gitmek
isteyenler için mükemmel bir neden sunuyor.
Maskeli ve kostümlü insanlar, gösteriler, danslar, müzikler eşliğinde hem karnaval ruhunu
doyasıya yaşayacak hem de lokal havayı sonuna kadar tadacaksınız.
Maskenizi ve kostümünüzü şimdiden hayal etmeye başlayın!

Venedik zaten mutlaka görülmesi gereken
bir şehir. Karnaval döneminde daha da
canlı. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde renkli
ve eşsiz manzaralarla karşılaşıyorsunuz.
Kesinlikle gidilmesini öneriyorum. Venedik
Adası'nda yer alan otelimiz, yerel
rehberlerle yapılan geziler karnavalı tam
anlamıyla yaşamızı sağladı. Programa
katıldığım için çok mutluyum.
Vedat Örs / V Sanat
VENEDİK KARNAVALI BREAK

PROGRAM
1. GÜN – 16 Şubat: İstanbul - Venedik / Venedik Gurme Gezisi
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminaline uçuştan en az 2 saat önce gidip check-in
ve bagaj işlemlerini tamamlama.
Önemli: Uçağa check-in ve bagaj işlemleri misafirler tarafından gerçekleştirilecek
olup havalimanında acentemizi temsilen yetkilimiz bulunmayacaktır. Gümrüksüz
sahada ve uçuş boyunca kabinde rehber bulunmaz.
THY tarifeli sefer ile Venedik’e varış. Venedik Havalimanından otele transfer ve otele
yerleşme. Ardından serbest zaman. Venedik’teki ünlü maske mağazalarından
zevkinize göre maskenizi ve kostümünüzü seçip karnaval için hazırlıklarınızı
tamamlayabilir veya Venedik sokaklarında kendinizi geçmişe bir yolculuğa
bırakabilirsiniz. Akşam rehberimizle buluşup Venedik şaraplarını keşfediyoruz.
Ardından akşam devam eden Venedik Karnavalı eğlencelerine katılabilirsiniz. Gece
otelde konaklama.
2. GÜN – 17 Şubat: Venedik / Venedik Şehir Gezisi
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Venedik Karnavalı, çeşitli etkinlikleriyle
sizleri bekliyor. Rehberimizle buluştuktan sonra yürüyerek Venedik adasını
keşfediyoruz. Grand Canal, Rialto Köprüsü, San Marco Katedrali ve meydanı ve
Dükler Sarayı görülecek yerler arasında. Sonrasında yarım saatlik Venedik
gondollarıyla şehri geziyoruz. Rehberimiz sizi Karnaval ve Karnaval etkinlikleri
konusunda bilgilendirecektir. Gece otelde konaklama.
3. GÜN – 18 Şubat: Venedik / Venedik Karnavalı Sırları Gezisi
Sabah kahvaltısının ardından kostümünüzü giyip maskenizi takıp yerel rehberimizle
Karnavalın zamanı Venedik’i keşfe çıkıyoruz ve geçmişe bir yolculuk yapıyoruz.
Rehberimiz Karnaval etkinliklerinin yapıldığı bölgelere sizleri götürüp Karnaval’la ilgili
ilginç bilgiler paylaşacak ve sonrasında katılmak isteyeceğiniz karnaval etkinliklerine
ilişkin sizleri yönlendirecek. Programın sonunda bir Venedik kafesine gidip; bir
karnaval klasiği olan sıcak çikolata ile Fritelle (Karnaval pastası) yiyoruz. Sonrasında
serbest zaman. St. Mark Meydanı’ndaki gösterilerin parçası olabilirsiniz. Gece otelde
konaklama.
4. GÜN – 19 Şubat: Venedik - İstanbul
Sabah kahvaltısının ardından check-out işlemleri ve serbest zaman. Venedik
havalimanına transfer. THY tarifeli sefer ile İstanbul’a dönüş.
Bir sonraki break ’de görüşmek üzere!
Venedik Gurme Gezisi: Yerel rehberimiz eşliğinde İngilizce olarak gerçekleşecek bir gezi.
Elinizdeki Voucher’la saat 17:15’te, rehberimizle buluşma. 4 farklı Venedik şarabına eşlik
edecek Venedik mezeleriyle şarap tadımı gerçekleştiriyoruz.
Venedik Şehir Gezisi: Yerel rehberimiz eşliğinde İngilizce ve yürüyerek gerçekleşecek 2
saatlik bir gezi. Elinizdeki Voucher’la saat 14:45’te, Campo San Luca’da, rehberimizle buluşma.
Yarım saatlik gondol ile Venedik Kanalları gezisi fiyat dahildir.
Venedik Karnavalı Sırları Gezisi: Yerel rehberimiz eşliğinde İngilizce ve yürüyerek
gerçekleşecek bir gezi. Elinizdeki Voucher’la saat 09:45’te, La Fenice Opera House’da,
rehberimizle buluşma. Karnavalı yerel rehberimizle adım adım Karnavalın izini sürüp karnavala
dair ilginç hikayeler dinliyoruz.

FİYAT
4* Şehiriçi Otel

Euro

İki Kişilik Oda – Kişi Başı

790 Euro

İlave Yatak

790 Euro

Tek Kişilik Oda

990 Euro

*: Yukarıdaki fiyatlar nakit fiyatlardır. World, Bonus, Shop&Miles Kartlarına 2 – 5 arası taksit
seçeneklerimiz bulunmaktadır.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:

THY tarifeli seferi ile Venedik gidiş – dönüş uçak bileti

Havalimanı – Otel - Havalimanı transferi

3 gece 4*‘lı Continental Hotel veya benzeri otelde Oda-Kahvaltı Konaklama

Yerel rehberle İngilizce Venedik Gurme Gezisi, Şehir Gezisi ve Venedik
Karnavalı Sırları Gezisi

Havalimanı vergisi ve hizmet bedeli

TURSAB Zorunlu Seyahat Sigortası
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:





Vize ücreti
Yurtdışı Harç Pulu
İsteğe bağlı Özel Seyahat Sağlık Sigortası
Yukarıda belirtilmeyen hizmetler

UÇUŞ BİLGİLERİ:

Tarih

Havayolu*

Parkur

Kalkış

Varış

16.02.2017

THY

IST – Venedik

12:45

13:20

19.02.2017

THY

Venedik – IST

19:00

23:30

REZERVASYON
Venedik Karnavalı bu yıl 11-28 Şubat tarihleri arasındadır. Aktivitemizi 3 gece 4 gün
olarak gerçekleştiriyoruz. Etkinliklerimizin teması çerçevesinde bütün geziler
programda belirtilmiştir ve fiyata dahildir. Extra tur konsepti acentamızca
uygulanmamaktadır.

VİZE VE ÖNEMLİ BİLGİLER
Gezimizin gerçekleşmesi için yeterli katılımcı şartı yoktur. Fiyatlar THY V sınıfı ile
hesaplanmıştır, sınıflardaki doluluk sebebi ile oluşacak fiyat farklılıkları tarafınıza
bildirilecektir. DO!BREAK, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup,
28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler ve havayolu firması ile
konaklanacak otel değişebilir. Tüm saatlerin, uçuş detaylarının ve kesinleşmiş otel
bilgilerinin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir.
Fiyatlarımız mevcut tarifelere göre hazırlanmıştır. Kurlarda, vergilerde olabilecek
değişiklikler ve ulaşım fiyatlarında meydana gelebilecek zamlar fiyatlara
yansıtılacaktır. Etkinliklerimizin teması çerçevesinde bütün geziler “Fiyata Dâhil Olan
Hizmetler” bölümünde belirtilmiştir ve fiyata dâhildir. Ekstra tur konsepti
acentemizce uygulanmamaktadır. Gezi kayıt sözleşmesinde diğer bütün şartlara yer
verilmiştir. Yurtdışı gezilerinde seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli
pasaport olması mecburidir. Bizimle gerçekleştireceğiniz seyahatlerinizin bir parçası
olarak vize işlemlerinde sizlere yardımcı oluyoruz. Vize verme kararı tamamen
konsolosluğun inisiyatifinde olmakla birlikte belgelerinizin eksiksiz olması için gerekli
yönlendirmeyi yapıyor ve bireysel başvurularınızda yaşayacağınız olası hataları ve
zaman kaybını önlüyoruz.

