Muhteşem ORTA AVRUPA
Münih (1) – Prag (2) – Viyana (2) – Budapeşte (2)
Sunexpress Havayolları ile
Antalya'dan direkt uçuş rahatlığı...
23 Ocak 2019 Hareket … 7 Gece 8 Gün
... Extra Tur yoktur ...
1.GÜN ANTALYA – MÜNİH Antalya Havalimanı 1. Dış Hatlar Terminalinde 06:30’da buluşma. Bilet ve pasaport
işlemlerinden sonra Sunexpress Havayolları’nın XQ 130 sefer sayılı uçuşu ile 08:25’de Münih ’e uçuyoruz. 09:45’de
Varışın ardından Olimpiyat Köyü, BMW binası, Profiller, Karl Platz, Fraunkirche, Türk Caddesi, Belediye Binası, Marien
Platz göreceğimiz yerler. Serbest zamanımızda Münih ’te alışveriş yapabilir, kafelerde dinlenebilirsiniz. Münih'in
biralarıyla ünlü olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Münih’te de biraların ve bira bahçelerin ünlü olması şaşılacak
bir şey değildir. Bu nedenle de Münih’te kötü bira bulunmaz, yalnızca iyi bira ve ondan daha iyi bira bulabilirsiniz !!!
Turumuz sonrası otelimize yerleşme.
02.Gün KARLOVY VARY - PRAG Kahvaltının ardından yola çıkıyoruz. İlk durağımız Karlovy Vary. Kaplıca ve festivaller
ile ünlü ve aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karlovy Vary’de keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz.
Çek cumhuriyetinin en önemli ve Dünyaca ünlü kaplıcalara sahip turistik şehirlerinden biri olan Karlovy Vary; Mustafa
Kemal Atatürk, Karl Marx, Sigmund Freud, Hitler, Beethoven ve Mozart gibi bir çok ünlü ismin uğrak yeri olmuştur.
İmparator Karl IV. tarafından kurulan şehrin ismi ‘’Kralın Banyosu’’ anlamına gelmektedir. Turumuzun ardından Prag a
hareket. Geceleme Prag'da otelimizde.
03.Gün PRAG - ORTA ÇAĞ GECESİ Kahvaltının ardından Prag panoramik şehir turu için hareket. Turumuzda, Tin
Kilisesi, Prag Kalesi, şehrin göz alıcı sembollerinden biri olan St.Vitus Katedrali, Prag’ı Bohemia'nın başkenti yapmış Kral
IV. Charlesadına yapılmış olan Charles köprüsü , Eski şehir meydanı ve Dünya’nın en eski çalışan saat olma özelliği ile
bilinen Astronomik Saat Kulesi görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası otelimize transfer. Akşam düzenlenecek ‘’Orta
Çağ Gecesi yemekli, içecekli, müzikli eğlence turu’’ sonrası otelimize transfer. Geceleme otelinizde.
04.Gün CESKY KRUMLOV - VİYANA Kahvaltının ardından hareket. Yolumuz üzerinde ‘’Cesky Krumlov turu ‘’ Cesky
Krumlov; UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve Bohemya’nın incisi olarak adlandırılan , Ortaçağ izlerini taşıyan
küçük ve şirin bir kasabadır. Turumuzun ardından Viyana’ya hareket. Viyana’ya varışımıza istinaden, Viyana panoramik
şehir turu. Turumuzda; Opera, Üniversite, Parlemento Binası, Tiyatro, Prater, Holfburg ve Müzeler bölgesi görülecek
yerler arasındadır. Viyana’ya varışımıza istinaden panoramik şehir turu. Turumuz esnasında; Opera, Üniversite,
Parlemento Binası, Tiyatro, Prater, Holfburg ve Müzeler bölgesi panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Tur
sonrası otelimize transfer. Geceleme otelinizde.
05.Gün VİYANA -SEEGROTTE -MAYERLİNG, LICHTENSTEIN ŞATOSU, BADEN ŞEHRİ - GRINZING Kahvaltının
ardından düzenlenecek olan ‘’Seegrotte Yeraltı Gölü-Mayerling, Lichtenstein Şatosu, Baden şehri turu ‘’ Nazi
Almanyası’nın 2. Dünya savaşında ilk jet fabrikası olarak da kullandığı Avrupa’nın en büyük yer altı gölü olan
Seegrotte’de; Şaşırtıcı, sürprizlerle dolu, öğretici, esrarlı, hüzünlendirici bir şekilde yeraltında mavi bir yolculuk
yapıyoruz. Bir dağın içindeki gölün üzerinde yapacağınız yolculukta madencilerin ve savaş esirlerinin yaşadıklarını farklı
bir açıdan keşfetme olanağı buluyoruz. Sonrasında, Viyana’nın muhteşem ormanlarından geçerek, Beethoven'in 9.
Senfonisi'ni bestelediği ve Dostoyevski’nin Kumarbaz isimli romanının konusunun geçtiği, kaplıcalar ve tabiat şehri
Baden şehir turumuzu yapıyoruz. Heiligenkreuz Crosse manastırı, Schönbrunn sarayının bahçesi (saray girişi ücretlidir)
ve Hundertwasser evi, Lichtenstein Şatosu’ nu görüyoruz. Tur sonrası otelimize transfer. Geceleme otelinizde.

06.Gün VİYANA – BRATİSLAVA -BUDAPEŞTE Kahvaltının ardından yol üzerinde ‘’Bratislava’’ turu.. Slovakya’nın
başkenti ve en büyük şehri olan Bratislava panoramik şehir turumuz esnasında; Bratislava Kalesi, Büyük Meydan, eski
Bratislava bölgesi görülecek yerler arasındadır. Tur sonrasında Budapeşte’ye hareket, varışa istinaden Budapeşte
panoramik şehir turu. Tur esnasında; Erszebet Köprüsü, Gellert Tepesi, Balıkçılar Kulesi, St. Mathias Katedrali, Zincirli
köprü, Opera, Kahramanlar Meydanı panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Akşam düzenlenecek ‘’Tuna Nehri
tekne gezisi turu’’ . Tur sonrası otelimize transfer. Geceleme otelinizde.
07.Gün BUDAPEŞTE -ESTERGON & VİSEGRAD & SZENTENDRE Kahvaltının ardından

Estergon & Visegrad &

Szentendre turumuz esnasında Estergon Katedrali ve Osmanlı izlerini taşıyan kaleyi görüyoruz, sonrasında termal bir
şehir olan Visegrad’ta görkemli av şatosu ve muhteşem doğa manzarasına tanık oluyoruz. Renösans Restaurant'ta
Öğle yemeğimiz sonrasında; sanatçılar şehri Szentendere’ye gidiyoruz. Şehir tarihi dokusu ve Tuna Nehri kıyısındaki
eşsiz manzarasıyla bizleri bir masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. Fotograf ve hediyelik eşya için serbest zaman sonrasında
otelimize transfer. Akşam düzenlenecek olan yemek ve içeceklerin dahil olduğu ‘’Çigan Gecesi ’ turumuzda Macar
dansı ve müziğinin keyfini çıkartacak eğlenceli bir akşam geçirebileceksiniz. Tur sonrası otelimize transfer. Geceleme
otelinizde.
8.GÜN BUDAPEŞTE – VİYANA – ANTALYA Kahvaltıdan sonra Viyana Havalimanı’na hareket. Sunexpress HY XQ 191
ile saat 13:55’de Antalya’ya uçuş. Rahat ve konforlu bir yolculuğun ardından 18:35’de varış ve turumuzun sonu.

Antalya'dan Antalya'ya
3* & 4* Oteller

2 ve 3 Kişilik

Tek Kişilik

Oda / Kişi başı

Oda Farkı

23 Ocak - 30 Ocak 2019

6.999.- TL

2.000.- TL

Garanti Bonus- World - Maximum Kredi Kartlarına taksit imkanı
FİYATA DAHİL OLAN SERVİSLER

 Sunexpress Hava Yolları ile Antalya -Münih/ Viyana-Antalya ekonomi sınıf uçak bileti,
Alan/otel/alan ve Şehirler arası özel transfer,
3* & 4* Otellerde oda kahvaltı konaklama,
 Münih , Prag, Viyana, Budapeşte Panoramik şehir turları,
 Karlovy Vary Gezisi + Prag Orta Çağ Gecesi (yemekli+limitli içkili) + Chesky Krumlov Gezisi +
,Seegrote,Mayerling Gezisi + Bratislava Gezisi + Macar Folklorü ve Çigan Gecesi (yemekli limitli içkili) +
Estergon,Visegrad&Szendentre Gezisi (yemekli) + Tuna Nehri Tekne Gezisi.
Profesyonel rehberlik ve asistanlık hizmetleri
Havalimanı vergileri ve alan hizmetleri.
Türsab zorunlu mesleki sorumluluk sigortası
FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER

Vize Ücreti ve servis bedeli
Seyahat sağlık sigortası (150 TL - 65 yaşa kadar)
Yurtdışı çıkış harcı bedeli ( 15 TL )
İsteğe bağlı rehber kaptan bahşişleri Müze ve ören yeri girişleri

ÖNEMLİ NOTLAR & UYARILAR
***Bu gezimiz özel koşullarla düzenlenmektedir. Kayıt sonrası, iptal, iade, değişiklik mümkün değildir. Katılımcılar bu
koşulu kabul etmiştir. Mücbir sebepler ile seyahate katılamama hallerinde sigorta şirketinden tazmin talebinde
bulunulabilir.
***Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli
bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce Acentemiz tarafından bildirilecektir.
*** 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart
yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar. Açma-kapama ve
coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında
odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin
yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.
***Tur programında dahil olan hizmetlerden Otelde alınan Kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne uygun
olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir
mönü ile sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.
***Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen panoramik olarak yapılan
müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da
dahil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen
veya her hangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, veya hava şartları nedeniyle
turun yapılması imkansız hale geldiği durumlarda bahse konu turların yapılamamasından Acentemiz sorumlu değildir.
Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak
yapılabilir.
****Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerde ki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava
şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.
*** Acentemiz, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Tarifeli ve özel
uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler değişebilir. Acentemiz, bu değişiklikleri en kısa
sürede bildirmekle yükümlüdür. Yolcu saat değişme riskini kabul ederek geziyi satın almıştır. 0-2 yaş arası çocuklar alan
vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler.
Vize
. T.C vatandaşları için vize uygulaması vardır. Vize,, yasalar gereği katılımıcının sorumluluğunda olup, acentemiz işlemler
konusunda destek vermektedir . Vize başvurusu için seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport ile
acentemizden “Vize İçin Gerekli Evraklar” listesinde belirtilen belgeler ile başvurmak gerekmektedir. Yeşil pasaport
sahipleri için vize uygulaması olmayıp, seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli, (10 yıldan eski olmayan)
pasaport yeterlidir. Vize alınmış olması, ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez, pasaport polisinin sizi ülkeye
sokmama yetkisi vardır. Bu durumdan Acentemiz sorumlu değildir.
18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri ile seyahat ederken
ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali
olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz.

