












Profesyonel Roma Gezi Rehberi Ertürk Durmuş. Turistik geziler, havaalanı transfer ve organizasyon
hizmetleri. Kokartlı lisanslı Vatikan ülkesi ve Roma rehberi.

Bireysel küçük gruplar, daha büyük kurumsal gruplar
yada okul grupları ile çalışıyorum. İstenirse ingilizce
veya genelde olduğu gibi Roma’da türkçe rehber
arayan misafirlerle ana dilim olan türkçe Roma
turları yapıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz Roma gezisi hakkında pratik
bilgi almak için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Roma Turu yapmayı arzu eden konuklara:

Roma gezi rehberi

Vatikan gezi

Roma havaalanı transfer

Roma otel tavsiyesi

Roma’nın civarındaki UNESCO dünya mirası listesindeki diğer yerlere günübirlik turlar

Etkinlik organizasyonları (Roma davet, düğün vb. organizasyonlarında gerekli turizm servislerinin sağlanması)

hizmeti sunmaktayım.

Roma turları için profesyonel Roma gezi rehberi hizmetleri

Roma Gezi Rehberi



Roma Gezi Rehberi

Ertürk Durmuş 

(0039) 366 173 29 72




http://www.romarehber.com
tel:+393661732972
http://www.romarehber.com/roma-turu/
http://www.romarehber.com/roma-havaalani-transfer


Gidiş dönüş havaalanı transfer hizmetleri

Roma Havaalanı Transfer



Roma’da Türk Rehber – Türkçe Roma Turu

Kendim hakkında bilgi olarak, bir italyan olan eşim ve çocuklarım ile birlikte burada yaşıyorum. Kokartlı bir
Roma’da türk rehber olarak, rehberli türkçe Roma turu yapmak isteyen misafirlerle profesyonel geziler
yapıyorum.

Roma’da Gezilecek Yerler İçin Lisanslı Roma Gezi Rehberi

Dünya üzerinde UNESCO tarafından yayınlanan Dünya Mirası listesinde en çok tarihi anıt barındıran ülke
olan İtalya’nın başkenti, eşsiz bir tarihi mirasa sahiptir. Bu sebeptendir ki Roma’da gezilecek yerler
dünyadaki diğer şehirlere nazaran son derece fazladır. Şehir tarihi merkezi de doğal olarak dünya mirası
listesindedir. Ziyaretçilere meydan okurcasına binlerce yılın tarihi metre metre ayaklarınızı altındadır ve
burada her taşın, her yapının yada binanın bir hikayesi vardır.

Roma’da gezilmesi gereken yerler çok fazladır.
Sundukları itibari ile her yaş ve ilgi grubuna göre
gidilebilecek birçok tarihi anıt, müze sanat eseri
mevcuttur. Şehrin kendisi de zaten buraya
geldiğinizde çok daha iyi anlayacağınız üzere adeta
bir açıkhava müzesi gibidir. Dünya’da eşi olmayan
bu şehir görsel ve tarihsel bakımdan ziyaretçilerine
meydan okur. Bu yüzden sadece bir Roma haritası
alıp gezmek, buraya gelip etrafa bakınıp geri
dönmek gibi birşeydir. Hakkında yüzbinlerce
binlerce kitap, binlerce hikaye yazılmıştır.
Hikayelerini dinlemeye doyamayacağınız Roma’ya ait tüm herşeyi öğrenmeye ömür yetmez.

Eğer şehir içindeki gezinin size hitap eden kısmı bitti ise, gezilecek yerler sadece şehiriçi ile sınırlı değildir.
Günübirlik araçla gidilebilecek mesafelere keyifli turlar da Roma tatili kalitesini artırmaktadır. Bu konuda da
beğenilere göre gerek tarih, gerek manzara, gerekse her ikisini bir arada sunan Roma rehber hizmetleri
alternatifleri mevcuttur ve hava durumu da müsade ederse günübirlik ekstra turlar düzenlenilebilmektedir.

http://www.romarehber.com/roma-da-turk-rehber/
http://www.romarehber.com/roma-da-gezilecek-yerler/
http://www.romarehber.com/roma-gezi-rehberi-harita/
http://www.romarehber.com/roma-gezilecek-yerler
http://www.romarehber.com/roma-hava-durumu/


Roma gezi rehberi Ertürk Durmuş. Roma haricindeki
şehirlere gidilmek istenirse günübirlik:

Floransa gezi rehberi
Venedik gezi rehberi

hizmetleri verebilmekteyim. Bu şehirlere gidilmek
üzere gerekli şoförlü araç yada bilet temini
konusunda da bana danışabilirsiniz.

Copyright 2016 RomaRehber.com - Roma gezi rehberi | Tüm hakları saklıdır

http://www.romarehber.com/roma-gezi-rehberi-erturk-durmus/

	Ertürk Durmuş  (0039) 366 173 29 72
	Roma Gezi Rehberi
	Roma Gezi Rehberi
	Roma Havaalanı Transfer
	Roma’da Türk Rehber – Türkçe Roma Turu
	Roma’da Gezilecek Yerler İçin Lisanslı Roma Gezi Rehberi


