TURGUT TOKGÖZ
ile
TOSKANA BAĞLARINA YOLCULUK
6-9 HAZİRAN 2019

1.Gün : 6 Haziran 2019 / Perşembe

İstanbul – Bologna – Floransa

Değerli misafirlerimiz ile saat 06:00’da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminalinde buluşmamızın
ardından Türk Havayolları’nın TK 1321 seferi ile saat 08.30’da Bologna’ya hareket ediyoruz.
Saat 10:10’da gerçekleşecek olan varışımız sonrasında rehberimiz eşliğinde öncelikli olarak Floransa’ya
doğru hareket ediyoruz.

Sizlere özel ikramlarımız eşliğinde yaklaşık bir buçuk saat sürecek olan yolculuğumuz sonrasında
Floransa’ya varıyor ve öğle yemeğimizi La Locanda Di Piertacupa’da yiyoruz. Keyifle geçen öğle yemeğimiz
sonrasında Chianti bölgesinin ünlü şaraphanelerinden Isole e Olena’ya şarap tadımına gidiyoruz.
Birbirinden özel tadımlarımız sonrasında konaklamamızı gerçekleştireceğimiz çok özel bir çiftlik evi olan I
Veroni ‘ye hareket ediyoruz. I Veroni çiftlik evi, yapılış amacına uygun olarak ve orijinaline sadık kalınarak
Agriturismo olarak faaliyet geçirildiğinden bir kaç oda ortak banyolu tam bir bağ ve çiftlik evidir. Çiftlik
evine yerleştikten sonra şaraplarımızı yudumlamak için bağların ortasında yer alan havuzda serinleyip
yorgunluğumuzu atacağız.
Sonrasında akşam yemeği için 1 Michelin yıldızlı restaurant Osteria di Passignano’ya geçiyoruz. Geceleme
I Veroni Hotel’de. https://www.iveroni.it/

2. gün: 7 Haziran 2019 / Cuma

Ornella

Çiftlik evinde yapacağımız kahvaltımız sonrasında yaklaşık iki saat sürecek olan yolculuğumuz ile Bolgheri
bölgesinde dünyanın en iyi İtalyan şarap markalarından biri olan Ornellaia’da önce bağ gezisi ve
sonrasında şarap tadımına katılacağız. Ardından da bölgenin en iyi restoranlarından birinde enfes
şaraplarla eşleştirilmiş öğle yemeğimizi yiyeceğiz.

Keyifli geçen öğle yemeğimiz sonrasında saat 17.00 civarı bağ evine geri dönmüş ve akşam yemeği için
biraz dinlenme arası vereceğiz. Arzu eden misafirlerimiz havuzun tadını çıkartabilir arzu edenler
konaklama yaptığımız bağ evinin ürettiği şarap tadımına katılabilir.
Akşam yemeğimizi ise lokal bir İtalyan restoranı olan San Martino Restoran ‘da alacağız. Geceleme I
Veroni Hotel’de

3. Gün : 8 Haziran 2019 / Cumartesi

Antinori

Çiftlik evinde yapacağımız kahvaltımız sonrasında yaklaşık kırk dakika sürecek olan yolculuğumuz ile önce
mahzen, sonra mahzen içindeki özel tadım odasında şarap tadımı ve sonrasında öğle yemeğini kapsayan
bir keşfe başlamak için Antinori’ye geçiyoruz.
Dünyanın en iyi İtalyan şarap markalarından olan Antinori’nin mahzenini gezip, üst segment şaraplarını
tadacağız. Öğle yemeğimizi ise yine Antinori Runicco 1180‘de yiyeceğiz.
Günümüzün sonunda saat 16:00 civarı bağ evine geri dönmüş ve akşam yemeği için biraz dinlenme arası
veriyor olacağız. Arzu eden misafirlerimiz havuzun tadını çıkartabilir arzu edenler konaklama yaptığımız
bağ evinin ürettiği şarap tadımına katılabilir. Belirtilen saatte misafirlerimiz ile buluşuyor ve akşam
yemeğimiz için Four Seasons Hotel Firenze’nin içinde bulunan 1 Michelin yıldızlı IL Palagio’ya geçiyoruz.
Geceleme I Veroni Hotel’de

4. Gün: 9 Haziran 2019 / Pazar

Monte Maggio – Bologna – İstanbul

Bağ evinde son kahvaltımızı yaptıktan ve çıkış işlemlerimiz sonra şarap tadımı için bir saat uzaklıktaki
Monte Maggio şaraphanesine geçiyoruz. Tadımdan sonarı öğle yemeğimizi belirlenmiş olan restoranda
alacağız.
Keyifle geçen öğle yemeğimizin ardından yaklaşık iki saat sürecek olan yolculumuz sonrasında Bologna
Havalimanı’na geliyoruz. Pasaport ve valiz işlemlerimizin ardından Türk Havayolları’nın TK 1326 seferi ile
saat 19.00’da İstanbul’a hareket ediyor ve saat 22:30’da İstanbul’a varıyoruz.

UÇUŞ DETAYLARI
06 Haziran 2019
09 Haziran 2019

TK 1321
TK 1326

İSTANBUL 08:30 (kalkış)
BOLOGNA 19:00 (kalkış)

BOLOGNA 03:25 (varış)
ISTANBUL 22:30 (varış)

ÜCRET BİLGİSİ
İki kişilik odada kişi başı : 1.890.- EURO
Tek kişi konaklama

: 2.250.- EURO

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I Veroni Hotel’de 3 gece konaklama
Programda belirtilmiş olan tüm transferler
3 Adet Sabah kahvaltısı
4 Adet Öğle yemeği
3 Adet Akşam yemeği
Programda belirtilmiş olan tadımlar
Türkiye’deki tek WSET sertifikalı ileri düzey şarap eğitmeni Turgut Tokgöz danışmanlık hizmeti ve
söyleşiler
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti
TURSAB zorunlu sağlık sigortası
Gezi kulaklığı

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
•
•
•
•
•
•

Türk Havayolları Gidiş – Dönüş uçak biletleri
Yemeklerde alınacak ekstra tüm içecekler
Kişisel harcamalar
Schengen vize ücreti
Mini bar harcamaları
Yurtdışı çıkış harcı

*Bu program Lika Travel ile birlikte organize edilmektedir.

