(https://www.setur.com.tr)

Prof.Dr.İlber Ortaylı le Osmanlı Habsburg İl şk ler
Tar h ne b r Bakış "Serhan Güngör Rehberl ğ nde"

2.197,00 EUR
13.149,26 TL

20.06.2019'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
4 Akşam Yemeği Dahil
Setur Select
Turlar Dahil

1.Gün İstanbul-Budapeşte "Budapeşte Şeh r Turu ve Tekne Gez s "
Atatürk Haval manında buluşma Budapeşte’ye hareket.İn ş müteak ben otobüsle panoram k şeh r turu:
Kahramanlar Meydanı, Kaplıcalar Parkı, Z nc rl Köprü, Gül Baba Türbes , Kale, Balıkçılar burcu, Matth as K l ses ,
Gellert Tepes . Otele g r ş. Check- n ve kısa b r st rahat sonrası özel tekne le 1 saat tekne turu ve Akşam yemeğ .

2.Gün Budapeşte "Budapeşte Ulusal Müzes ve Estergon Bas l ka Z yaret "
Sabah kahvaltısının ardından Budapeşte Ulusal Müzes , sonrasında otobüsle Tuna’nın kıvrım yaptığı bölgeye g d ş:
Sturova fotoğraf molası, Estergon Bas l ka z yaret , V segrad’da öğle yemeğ . Szentendre köyünde yürüyüş.Alışver ş
ç n serbest zaman. Budapeşte’ye dönüş ve Akşam yemeğ .

3.Gün Budapeşte - V yana "V yana Şeh r Turu "
Sabah kahvaltıdan sonra otelden çıkış ve V yana yolunda Györ şeh r meydanında b r saat kahve molası. V yana’ya
varış ve otele g r ş. Check- n sonrası öğle yemeğ ve yürüyüş turu: Hofburg Sarayı (Saray z yaret dah l Imparator
Da reler (Ka sserappartments), S s Müzes ve Efes Müzes ve S lahhane,M chaeler Platz, Kohlmarkt ve Graben
sokaklar , Stephansdom (Katedral). Akşam yemeğ .Geceleme otelde.

4.Gün V yana "V yana Kuşatması ve Joseph Von Hammer Mezar Z yaret "
Bugünkü programımızı ağırlıklı olarak V yana Kuşatmasına ayırdık. Schönbrunn Sarayı, Heeresgesch ctl ches
Museum (Asker Tar h Müzes ) ve Belvedere Sarayı. Gez m ze kısa b r ara ver p Öğle yemeğ alıyoruz. Kahlenberg
Tepes , Türkenschanzpark (Yunus Emre Cesmes ), Türkengasse, (W edl ng Köyü'nde Klosterneueburg-Ehren
Gräbenen mezarlığında Joseph Von Hammer’ n mezarı z yaret . Turumuz sonrası otele transfer ve akşam
yemeğ .Geceleme otelde.

5.Gün V yana - İstanbul
Sabah kahvaltısının ardından rehber m z n bel rled ğ saatte haval manına hareket ve İstanbul'a varış.

Setur Select
Bu bir Setur Select turudur.
Setur Select (http://www.seturselect.com)

Otel B lg ler
Mercure Budapest Korona 4* veya benzeri
Levante Parliament 4* veya benzeri

BU TURDA PROF. DR. İLBER ORTAYLI'YA REHBERİMİZ SERHAN GÜNGÖR EŞLİK
EDECEKTİR. (https://www.setur.com.tr)
Serhan Güngör Kimdir ?
Serhan Güngör 1969 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara
Koleji'nde yaptı. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
bölümünden mezun oldu.
Çeşitli yabancı şirketlerde denetmen ve yönetici olarak çalıştı. 1993-95 yılları arasındaki askerlik
hizmetinde, Deniz Piyade subayı olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin Foça ve Şırnak'taki birliklerinde
takım ve tim komutanı olarak görev yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın profesyonel turist rehberliği kursunu 1997 yılında bitiren Serhan
Güngör, bu tarihten beri serbest profesyonel turist rehberi olarak çalışmaktadır.
Tarihi savaş alanları konusunda yazdığı tezi ile Istanbul Üniversitesi Coğrafya bölümünden 2010
yılında yüksek lisans derecesi alan Güngör, 1998 yılından beri Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı
alanları başta olmak üzere Türkiye ve dünyanın çeşitli savaş alanlarına yapılan gezilerde uzman
rehber olarak hizmet vermektedir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın direktifleri ile, “Tarihi Savaş
Alanları” konusunda Istanbul’daki 4,500 profesyonel rehbere 20 kadar seminerde eğitim vermiştir.
Antik Çağ tarihi ile de özel olarak ilgilenen Serhan Güngör, Cornell Üniversitesi Tarih Bölümü
Profesörü Dr. Barry Strauss ile birlikte Troya Savaşı, Anadolu’nun Bronz Çağı, Büyük İskender’in
Anadolu Seferi ve Julius Caesar’ın Anadolu ve Galya seferlerinin Türkiye ve Fransa’da arazide
izinin sürüldüğü çok sayıda tarihi coğrafya araştırma gezilerine katılmış, Zela Savaşı hakkında
yazdığı makale NTV Tarih dergisinde yayınlanmıştır. BBC, Discovery Channel, ARTE TV, History
Channel gibi uluslararası televizyon kuruluşlarının belgesel yapımlarına danışman ve uzman olarak
katkı sağlamıştır. Halen #tarih dergisi danışma kurulundadır ve yazıları düzenli olarak bu dergide
yayınlanmaktadır.
İstanbul ve Türkiye'nin her yerine kültür turları rehberliğinin yanısıra, otuzdan fazla ülkeye
yurtdışı rehberliği yapan Güngör, arkeoloji, sanat tarihi ve askeri tarih konularında uzmanlaşmıştır.
Türkiye’de gezdirdiği konukları arasında devlet ve hükümet başkanlarının yanısıra, Meryl Streep
ve Dan Brown gibi dünyaca ünlü isimler bulunan Serhan Güngör, Açık Radyo ve Yapı Radyo'da
"Seyahatname" ve "Rehberesor" programlarını yapıp sunmuştur. İlgi alanları arasında siyasi ve
toplumsal tarih, sanat tarihi, arkeoloji, askeri tarih, kentleşme, plastik sanatlar, geleneksel Türk el
sanatları, fotoğraf, caz ve klasik müzik, doğa yürüyüşleri ve denizcilik bulunan Serhan Güngör, iyi
bir kitap ve müzik koleksiyoncusudur.

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları ile gidiş dönüş ekonomi sınıf uçak bileti
Profesyonel Setur Rehberlik Hizmeti
Seyahat Sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)
Belirtilen tüm geziler
Programda belirtilen tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri
3 Adet Öğle Yemeği
4 Adet Akşam Yemeği
Tüm Transferler
Budapeşte de Tekne Gezisi

Budapeşte Ulusal Müzesi

(https://www.setur.com.tr)

Estergon Basilika ziyareti
Hofburg Sarayı (Saray ziyareti dahil Imparator Daireleri)
Sisi Müzesi ve Efes Müzesi ve Silahhane
Schönbrunn Sarayı
Heeresgeschictliches Museum (Askeri Tarih Müzesi)
Belvedere Sarayı
Joseph Von Hammer’in mezarı ziyareti
Kursalon`da Konser Dinletisi

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Ekstra bagaj ücretleri
Otele erken giriş ya da geç çıkış farkları
Yurtdışı çıkış harcı
Kişisel harcamalar
Yemeklerde alınan içecekler

Öneml Notlar
Program için vize gerekmektedir.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Tur esnasındaki içeriği bozulmadan, gezilecek yerlerin gün, saat ve sıralamaları değiştirilebilir.
Yemek esnasında alınacak içecekler fiyata dahil değildir.
Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla, yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Yurtdışı çıkış harcı fiyatlarımıza dahil değildir.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

Budapeşte(2)-V yana(2) 20-24 Haz ran 2019 / Türk Havayolları
Ç
Tar h
20.06.2019
24.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

2.197,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

2.647,00 EUR

