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Tall nn Noel Pazarları
22.12.2018'den t baren kalkışlı

499,00 EUR
2.799,84 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Türkçe Rehberli

1.Gün: İstanbul - Tall n
Atatürk Haval manı dış hatlar g d ş term nal nde açılacak olan Setur desk önünde Setur görevl ler le
buluşma. B let ve bagaj şlemler m z n ardından Estonya’nın başkent Tall nn’e uçuyoruz. Yerel saat le
Tall nn’e varışımıza st naden b zler bekleyen özel aracımız le şeh r turumuza başlamak üzere hareket
ed yoruz. Bu masalsı şeh r Tall nn en y korunmuş Ortaçağ şeh rler nden b r olarak kabul ed lmekted r.
Turumuzda UNESCO “Dünya M rası” olarak korunma altında olan, şehr n karakter st k ve masalsı
özell kler n şehre veren tar h yapıları z yaret edeceğ z. Panarom k olarak göreceğ m z yerler arasında Tall
Herman Kules , Toompea Kales , Alexander Nevsky Katedral , Dome K l ses bulunmaktadır. Toompea
Tepes nden şehr n en güzel manzarasına şah tl k edecek buradan St. N cholas K l ses ’ne geçeceğ z.
Turumuz sonrasında Tall nn’ n renkl evler n , sokaklarını b raz daha keşfedeb lmen z adına serbest
zaman. Serbest zaman sonrasında otel m ze yerleşmek üzere hareket ed yoruz. Check- n şlemler m z
sonrasında otel m ze yerleş yoruz. Akşam Tall n noel pazarlarını rehber m zle keşfe çıkıyoruz.
Gecelemem z Tall nn’dek otel m zde.

2.Gün: Tall n"Ekstra Hels nk Turu"
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında serbest zaman. D leyen m saf rler m z rehber m z tarafından
ekstra olarak düzenlenecek Hels nk Turumuza katılab l r ve F nlad ya’nın başkent Hels nk ’y görme
fırsatını da yakalab l rler.
Hels nk Turu
Cru se gem s le Tall nn’ n karşı kıyısında yer alan F nland ya’nın başkent Hels nk ’ye doğru yola
çıkıyoruz. Tam gün olarak gerçekleşt receğ m z bu turumuza Hels nk şeh r turumuz le başlıyoruz.
Hels nk Katedral , Hükümet Sarayı, Beled ye B nası, Market Meydanı, Uspensk Ortodoks Katedral ve
Hav s Amanda Heykel görülecek yerler arasındadır. Turumuz sonrasında şehr doyasıya keşfetmen z ç n
serbest zaman. Rehber m z n s zler b ld receğ saatte buluşuyor ve Cru se gem s le Tal nn’e dönüyoruz.
Varışımıza st naden otel transfer m z gerçekleşt r yoruz.

3.Gün: Tall n "Ekstra Roca Al Mare ve V k ng Köyü Turları"
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında serbest zaman. D leyen m saf rler m z rehber m z tarafından
ekstra olarak düzenlenecek Rocca Al Mare turu turuna katılab l rler. Bu turumuzun ardından, sonra talep
eden m saf rler m z le ekstra V k ng Köyü Akşam Yemeğ turumuza katılab l rler. Geceleme Tall n’de
otel m zde.
Rocca Al Mare Turu
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Avrupa'da sayısı az olan açık hava müzeler nden b r s olma özell ğ taşıyan Rocca–Al-Mare turunda 18. yy
(https://www.setur.com.tr)
Estonya kırsal yaşamına tanık oluyoruz. Gen ş b r alan üzer ne kurulu açıkhava müzes , 18.yy dönem n
yansıtan köy evler , yel değ rmenler , ahşap k l ses , köy okulu le s z zamanda yolculuğa çıkartarak
Estonya'nın geçm ş ne tanıklık edeceğ z. B rb r nden farklı evlerde, esk dönem Estonyalılar'ın yaşantısı
teatral olarak anlatılıyor. Turumuzun ardından şeh r merkez ne ger dönüyoruz.
V k ng Köyü Turu
V k ng yaşam tarzını yansıtan bu ş r n restoranda ok ve balta atma g b akt v teler deney mleyecek ve
akşam yemeğ m z key fle y yeceğ z. Turumuz sonrasında otel m ze dönüyoruz.

4.Gün: Tall n - İstanbul
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında k ş sel akt v teler n z ç n uçuş saat m ze kadar serbest zaman.
Rehber m z n b ld receğ transfer saat nde İstanbul uçuşumuz ç n havaalanına doğru hareket ed yoruz.
B let ve bagaj şlemler m z sonrasında İstanbul’a uçuyoruz. Yerel saat le İstanbul’a varışımız le
turumuzun son buluyor. S zlere vereceğ m z h zmet kal tes n arttırmak adına anket formlarını
doldurmanız b z m ç n öneml d r. B r sonrak seyahat n zde görüşmek üzere !

Otel B lg ler
Park Inn by Radisson Meriton Hotel 4* v.b

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Hava Yolları tarifeli seferleri ile İstanbul-Tallin-İstanbul ekonomi sınıfı uçak biletleri
ve alan vergileri
Tallin’de 3 gece, belirtilen otelde oda kahvaltı konaklama
Havalimanı – otel – havalimanı arası transferler
Panoramik Tallin şehir turu
Setur Türkçe rehberlik hizmeti
Seyehat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml Notlar
Program için vize gerekmektedir. Vize departmanımızla iletişime geçiniz.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla, yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Tur programı
değiştirilebilir.

içeriği

değişmeden,

gezilecek

yerlerin

gün,

saat

ve

sıralamaları

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 acentemız sorumlu
değildir.
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Yurtdışı çıkış harcı fiyatlarımıza dahil değildir.
(https://www.setur.com.tr)

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.

Ekstra Turlar
Helsinki Turu Kişi Başı 100 EURO
Cruise gemisi ile Tallinn’in karşı kıyısında yer alan Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye
doğru yola çıkıyoruz. Tam gün olarak gerçekleştireceğimiz bu turumuza Helsinki şehir
turumuz ile başlıyoruz. Helsinki Katedrali, Hükümet Sarayı, Belediye Binası, Market
Meydanı, Uspenski Ortodoks Katedrali ve Havis Amanda Heykeli görülecek yerler
arasındadır. Turumuz sonrasında şehri doyasıya keşfetmeniz için serbest zaman.
Rehberimizin sizleri bildireceği saatte buluşuyor ve Cruise gemisi ile Talinn’e dönüyoruz.
Varışımıza istinaden otel transferimizi gerçekleştiriyoruz.
Rocca Al Mare Turu Kişi Başı 45 EURO
Avrupa'da sayısı az olan açık hava müzelerinden birisi olma özelliği taşıyan Rocca–AlMare turunda 18. yy Estonya kırsal yaşamına tanık oluyoruz. Geniş bir alan üzerine
kurulu açıkhava müzesi, 18.yy dönemini yansıtan köy evleri, yel değirmenleri, ahşap
kilisesi, köy okulu ile sizi zamanda yolculuğa çıkartarak Estonya'nın geçmişine tanıklık
edeceğiz. Birbirinden farklı evlerde, eski dönem Estonyalılar'ın yaşantısı teatral olarak
anlatılıyor. Turumuzun ardından şehir merkezine geri dönüyoruz.
Akşam Yemekli - Viking Köyü Turu Kişi Başı 50 EURO
Viking yaşam tarzını yansıtan bu şirin restoranda ok ve balta atma gibi aktiviteleri
deneyimleyecek ve akşam yemeğimizi keyifle yiyeceğiz. Turumuz sonrasında otelimize
dönüyoruz.
TURLARIMIZ EN AZ 15 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞİR, ASGARİ SAYININ ALTINDA
KALINMASI DURUMUNDA FİYATLAR GÜNCEL MALİYETLER BAZ ALINARAK KATILIMCI
SAYISINA GÖRE YENİDEN HESAPLANIR .

Tall nn(3) 22-25 Aralık / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
22.12.2018
25.12.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

499,00 EUR

499,00 EUR

659,00 EUR

198,00 EUR

469,00 EUR
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