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Salzburg'da Mozart Ha ası
31.01.2019'den t baren kalkışlı

1.097,00 EUR
6.874,46 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Setur Select
Turlar Dahil

1.Gün İstanbul - Salzburg
Atatürk Haval manı Dış Hatlar term nal nde rehber n zle buluşma . B let ve bagaj şlemler m z n ardından
Salzburg'a hareket ve varış. Özel aracımız le otele yerleşme .

2.Gün Salzburg "IL GIARDINO ARMONICO & GIOVANNI ANTONINI /
STIFTUNG MOZARTEUM, GROSSER SAAL Konser ve "Salzburg Şeh r
Turu , Mozart'ın Doğduğu Ev Müzes "
Sabah kahvaltısının ardından yürüyüş mesafes ndek konser salonuna g d ş. Konser ardından Avrupa’n n en
esk restoranı olan St Peter St skeller’de öğle yemeğ . Salzach Nehr 'n n k ye böldüğü, arnavut kaldırımları,
dar sokakları, Mozart’ın ev , seçk n meydanları ve göz alıcı m mar s le Salzburg şehr n ve Mozart'ın
doğduğu ev gez yoruz. Şeh r keş f turumuz sonunda otel m ze hareket ve d nlenmen z ç n serbest zaman.

3.Gün Salzburg "St.Wolfgang Gez s ,Hallstatt Şeh r Turu ve VIENNA
PHILHARMONIC / ANDRÉS OROZCO-ESTRADA | HAUS FÜR MOZART|
Konser "
Sabah kahvaltısının ardından Hallstatt'a hareket.Yol üzer nde saklı kalmış 2 küçük cennet gez yoruz .
St.G lgen ve St.Wolfgang genel olarak kalabalık b r nüfusa sah p olmamasına rağmen özell kle yaz aylarında
oldukça popüler olan k küçük kasaba. Her k kasabada da lg n z çekecekler l stes ; Doğa güzell ğ , sak nl ğ
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ve tar h dokusunu korumuş olması. Şeh rler gezerken 1400 yıllarından kalma b naları göreb leceks n z.
(https://www.setur.com.tr)
Burda sıcak şaraplarımızı ve sıcak kakaolarımızı çt kten sonra Hallstatt'a doğru devam ed yoruz . Hallstatt,
Avusturya’da Hallstatt Gölü kıyısında, dört tarafı dağlarla ve yemyeş l ormanlarla çevr l , 2-3 katlı ahşap
evler olan, yaklaşık 1000 k ş n n yaşadığı küçük ve ş r n b r köy. Avrupa’nın en esk yerleş m yer . Dünya
m rası olması neden yle 1997 yılında Unesco tarafından koruma altına alınmış olan bu kasabada öğle
yemeğ m z alıp şehr keşfetmeye devam ed yoruz . Gez m z n ardından Salzburgdak otel m ze dönüş ve
konser ç n hareket. geceleme otelde.

4.Gün Salzburg -İstanbul " Hohenfestung Salzburg Kales Z yaret "
Sabah kahvaltısı ve otelden çıkış şlemler n n ardından Hohenfestung Salzburg kales ne çıkış. Salzburg
merkez nde
bulunan
buranın
meşhur
tar h
kahves
Cafe
Tomasell ’de
yudumlayacağız.Sonrasında haval manına doğru yola çıkış ve İstanbul'a hareket.

kahveler m z

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

Otel B lg ler
Sheraton Grand Salzburg 5*vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Hava Yolları ile gidiş-dönüş ekonomi sınıf uçak bileti
5*’lı otelde 3 gece 4 gün oda-kahvaltı bazında konaklama
Havalimanı vergileri
Havaalanı – Otel – Havaalanı transferleri
Otel – Konser Alanı – Otel transferleri
Hallstatt Şehir Turu
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Salzburg Şehir Turu

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

Mozart'ın Doğduğu Ev Müzesine giriş
St.Wolfgang Kasaba Gezisi
Hohenfestung Salzburg Kalesi Ziyareti
2 adet Konser biletleri
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat Sigortası(Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml Notlar
Rehberlik hizmeti varışa istinaden Salzburg havalimanında başlayacak ve Salzburg
havalimanında son bulacaktır.
İstanbul çıkışlı rehberlik hizmeti verilmemektedir.
Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda mümkündür.
Müsait olması durumunda 3. kişi için katlanabilir ek yatak verilecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigortada sürpirim farkı çıkmaktadır.
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.
10 yıldan eski pasaportla yurt dışına çıkış yapılamaz.
Yurtdışı çıkış harcı fiyatlarımıza dahil değildir.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Program için vize gerekmektedir.
Lütfen vize departmanı ile iletişime geçiniz.
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Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj
(https://www.setur.com.tr)
taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

Salzburg(3) 31 Ocak - 03 Şubat / Türk Havayolları
Ç
Tar h
31.01.2019
03.02.2019
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K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.097,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

1.397,00 EUR
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