
19 Eylül 2020 - 26 Eylül 2020   (8 Gün, 7 Gece)

 

ROMANTİK YOL ve BENELÜKS
Liste Fiyatı: 1.067€  

Tur Programı
FRANKFURT - HEIDELBEG - RUDESHEIM - KOBLENZ - KÖLN – AMSTERDAM -BRÜKSEL 

1.Gün : İSTANBUL (Sabiha Gökçen)  – STUTTGART – HEIDELBEG – FRANKFURT 

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde buluşup, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından Türk
Havayolları‘nın tarifeli seferi ile Stuttgart  uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz.  Varışta yapacağımız panoramik kısa şehir turu
sonrasında Heilderberg’e hareket ediyoruz.  Heilderberg şehir turumuzda meşhur eski köprüsü Carl Theodor, Marktplaz
Meydanı,  Alte Köprüsü görülecek yerler arasındadır. Önemli Rönesans yapılarından birisi olan Heildelberg Sarayını
gezip  Frankfurt’a hareket ediyoruz. Konaklama otelimizde. 

  

2.Gün  : FRANKFURT - RUDESHEIM – KOBLENZ – LAHNSTEIN 

Kahvaltının ardından yapacağımız panoramik Frankfurt şehir turunda  Eski Nikolai Kilisesi, Adalet çeşmesi,
Eschenheimer Kulesi, Demir Köprü, Dom Katedrali, Goethe evi göreceğimiz yerler arasındadır. Rudesheim’a hareket
ediyoruz ve bu şirin kasabayı yürüyerek keşfediyoruz. Turun ardından Koblenz’e hareket.  Varışta Ren ve Mosel nehri
manzarası eşliğinde yapacağımız panoramik şehir turunda eski şehir, tarihi surlar, St. Castor Katedrali, Beethoven
anıtı, Meryem Ana Kilisesi görülecek yerler arasındadır.  Tur sonrası Lahnstein’e   transfer. Konaklama otelimizde. 

  

3.Gün  : KOBLENZ - COCHEM - TRİER- KÖLN - DORTMUND 

Kahvaltının ardından Cochem’e hareket. Burada yapacağımız turumuzun ardından Roma dönemini yaşayacağımız Trier’e
hareket ediyoruz. Trier’in eski meydanlarında yapacağımız geziler sonrası. Köln’e hareket ediyoruz. Panoramik şehir turunda
Köln Katedralini, Hohenzollern Köprüsünü, Mülheim  bölgesini görüyoruz.  Serbest zaman sonrası Dortmund’a 
transfer. Konaklama otelimizde. 

4.Gün:  DORTMUND – AMSTERDAM 

Kahvaltının Amsterdam’a hareket ediyoruz. Dam Meydanı, Yel değirmeni, Leidseplein, Rembrantplein, Kraliyet
Sarayı, Kırmızı Fener Sokağı panoramik görülecek yerler arasındadır. Serbest zaman. Konaklama otelimizde. 
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5.Gün:  AMSTERDAM - VOLENDAM  -  MARKEN – AMSTERDAM 

Kahvaltının ardından Marken & Volendam turu için yola çıkıyoruz. İlk durağımız önceleri balıkçı kasabası olan Volendam.
Masal şehri Volendam’ı gezdikten sonra IJsselmeer Gölünde bulunan Marken’e hareket ediyoruz. Van Gogh’un şehri  
Marken’de yapacağımız tur sonrası Amsterdam’a geri dönüyoruz. Konaklama Amsterdam otelimizde. 

6.Gün:  AMSTERDAM – LAHEY – DELFT – BRÜKSEL 

Kahvaltının ardından sanat ve kültür şehri Lahey’e hareket ediyoruz.  Spuepein Meydanı, Herman Coster Meydanı,
Kraliyet Sarayı panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. İdari Başkent Lahey’i gezdikten sonra kanalları ile ünlü
Delft şehrine hareket ediyoruz.  Asillerin şehri Delft’i yürüyerek gezeceğiz. Turların ardından Brüksel’e hareket ediyoruz. 
Panoramik Brüksel şehir turunda Grand Place, Belediye Binası, Mannekken Pis Heykeli, Kraliyet Sarayı, Çin ve
Japon Evleri,  Atomium  görülecek yerler arasındadır.  Serbest zaman sonrası otele transfer. Konaklama otelimizde. 

  

7.Gün:  BRÜKSEL – BRUGGE – GENT - BRÜKSEL 

Kahvaltının ardından romantik  turumuza Gent ve Brugge turumuz ile devam ediyoruz. İlk durağımız Gent’te Korenmark
Meydanı, St. Michael Köprüsü, Gravensteen, Potershol’u görüp Orta çağın en güzel şehirlerinden olan Brugge
hareket ediyoruz. Büyük Meydan, Brug Meydanı, Minnewater Gölü,  Kan Bazilikası göreceğimiz yerler arasındadır.
Turun ardından Brüksel’e dönüyoruz. Serbest zaman. konaklama otelimizde. 

8.Gün:  BRÜKSEL – İSTANBUL (Sabiha Gökçen) 

Kahvaltının ardından havaalanına transfer. Türk Havayollarının tarifeli seferi ile İstanbul Sabiha Gökçen   havaalanına
uçuyoruz. 

220-€ Değerindeki Opsiyonel Tur Paketi Dahil 

Fiyatlar

  
Çift Kişilik Odada
Kişi Başı 

Üç Kişilik Odada
Kişi Başı 

Tek Kişilik
Oda 

00-01,99 Yaş
Bebek 

02-11,99 Yaş
Çocuk 

4* Otel 
Çocuk yaş:
12 

1.067€ 1.067€ 1.434€ 297€ 1.017€ 

4* Otel

Frankfurt: 4* Leonardo Hotel Frankfurt City South vb.
Lahnstein: 4* Wyndham Garden Lahnstein vb.
Dortmund: 4* Dorint An den Westfalenhallen vb.
Amsterdam: 4* Niu Fender Hotel vb.
Brüksel: 4* Gresham Belson Hotel vb.

Dahil Hizmetler

• Türk Havayolları ile İstanbul (Sabiha Gökçen)-  Stuttgart / Brüksel - İstanbul (Sabiha Gökçen) arası ekonomi sınıf uçak
bileti ve bu bilete ait havaalanı vergileri 

• Belirtilen otellerde kahvaltı dahil konaklamalar 
• Programda belirtilen tüm turlar ve transferler 
• Panoramik şehir turları 
• Heildelberg Sarayı gezisi 
• Volendam Turu 
• Marken Turu 
• Lahey Turu 
• Delf Turu 
• Brugge Turu 
• Gent Turu 
• Turlarda Türkçe rehberlik hizmetleri. 

***** 220 Euro Değerindeki Tüm Ekstra Turlar Dahil 

Hariç Hizmetler

•             Schengen Vize Ücreti ( Yeşil pasaporta vize yoktur) 

•             Yurtdışı çıkış pulu 

•             Seyahat – Sağlık  Sigortası 
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•             Öğle ve akşam yemekleri ve yemeklerde alınacak içecekler 

•             Kişisel harcamalar ve bahşişler 

•             Ekstra bagaj ücretleri 

Uçuş Bilgileri

Notlar

ÖNEMLİ NOTLAR: 

*Acente havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. * Yurtdışı gezilerinde en
az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. Yırtılmış, yıpranmış, veya benzeri tahribatlara uğramış pasaportlar ile seyahat
edilememektedir. *Gümrük geçişlerinde ve sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için,
pasaportunuzda en az 6 boş sayfa olması gerekmektedir. Vize alınmış olması veya yeşil pasaport gibi vize gerektirmeyen
özel nitelikli pasaporta sahip olunması, ülkeye giriş ve çıkış yapılabileceği anlamına gelmeyip, pasaport polisinin size ülkeye
giriş izni vermeme veya ülkeden çıkarmama yetkisi bulunmaktadır. Acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. *Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi
gerekmektedir. *Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat
değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan acente sorumlu tutulamaz. *Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik
yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. *Uçak
biletleri pasaportunuzda geçen isim/soyisim, doğum tarihi, TC kimlik numarası ve pasaport detaylarına göre kesilmektedir.
Bu bilgilerin acentemize hatalı bildirilmesi durumunda acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
*Uçak biletlerini kendileri alarak tura katılan misafirlerimizin, grup ile aynı uçuşları kullanmadıkları takdirde havalimanı-otel-
havalimanı transferlerini kullanamayacakları gibi şehir turu veya diğer turlara da katılamayabilirler. Misafirlerin bu durumda
grubun oteline ulaşımları kendi sorumluluklarındadır. *Acente gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı
kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Acente, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını
saklı tutar. Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir. *
70 yaşın üzerindeki misafirlerimize yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.
*Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 20 kişi katılım şartı gerekmektedir. Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı
takdirde, gezi hareket tarihinden 20 gün önce tur iptali bilgisi tarafınıza iletilecektir *Yerel otoriteler tarafından gezilmesine,
gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından
Acente sorumlu tutulamaz. *3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk
indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.  *Tek kişilik odalarda yatak tipi tek kişiliktir. Çift kişilik
yataklı oda müsaitlik doğrultusunda verilebilir. * Kimi otellerde iki ayrı yataklı oda bulunmaması durumunda çift kişilik
yataklı bir oda verilebilir. Çift kişilik yatak bulunmaması durumunda da iki ayrı yataklı bir oda verilebilir. * Programda
belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce bildirilecektir. *Kimi oteller check-in esnasında
kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke edebilir. *Turlarımızda kullandığımız otellerde yapılan
rezervasyonlar grup rezervasyonu olup, alınacak kahvaltılar farklı bir salonda gruba özel olarak verilebilir ve standart otel
kahvaltısından farklı olabilir. ***Türk vatandaşı olmayan ya da çifte vatandaşlığı olup da diğer ülke pasaportunu kullanarak
tura katılacak olan misafirlerin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize prosedürünü ilgili
konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir. ***Farklı bir ülkede oturum izni bulunan misafirlerin vize durumlarını bağlı
bulundukları konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir. ***Vize başvurularının tur hareket tarihinden en az 3 ay
öncesinde yapılması tavsiye edilir. Vize sürecinizin daha sağlıklı ilerleyebilmesi adına başvurunuzu tur kalkış tarihinden en
az 3 ay öncesinde tamamlamanızı tavsiye ediyoruz. ***Ziyaret edilen ülke Türk vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise
ilgili vizenin geçerli pasaportunuzda olması gerekmektedir. İptal edilmiş bir pasaporttaki vize geçerli bir vize dahi olsa, bu
vize/pasaport ile seyahat edilememektedir. Acentemizin doğacak olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. ***18 yaşından küçük bireylerin tek başlarına ya da anne ve babadan sadece bir tanesi ile seyahat
etmesi durumunda hem anneden hem de babadan noter onaylı muvafakatname alması gerekmektedir.  

Çıktı: 05 Eylül 2019, 18:37:33 

  Buluşma Kalkış Tarihi Varış Tarihi Havayolu Uçuş Kodu

İSTANBUL - STUTTGART 19 Eylül 2020 06:00
19 Eylül 2020 10:35 
SAW (Istanbul) 

19 Eylül 2020 12:35 
STR (Stuttgart) 

TÜRK HAVAYOLLARI TK1743 

BRÜKSEL - İSTANBUL None 
26 Eylül 2020 12:45 
BRU (Brussels) 

26 Eylül 2020 17:05 
SAW (Istanbul) 

Türk Havayolları TK 1946 
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