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Tall nn & R ga Turu - Yılbaşı
28.12.2018'den t baren kalkışlı

599,00 EUR
4.254,10 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Türkçe Rehberli

1.Gün: İstanbul - Tall n
Atatürk Haval manı dış hatlar g d ş term nal nde buluşuyoruz. B let ve bagaj şlemler m z n ardından
Estonya’nın başkent Tall nn’e uçuyoruz. Tall nn’e varışımıza st naden b zler bekleyen özel aracımız le
b rl kte otel m ze transfer oluyoruz. Gecelemem z Tall nn’dek otel m zde.

2.Gün: Tall n" Şeh r Turu "
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrası Tall nn şeh r turumuz ç n 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 transfer oluyoruz.
Gecelemem z Tall nn’dek otel m zde.

3.Gün: Tall n - R ga "Şeh r Turu"
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında check-out şlemler m z gerçekleşt r yor ve Letonya’nın başkent
R ga’ya doğru yola çıkıyoruz. Yolumuzun üzer nde Estonya’nın balıkçı kasabası olan Parnu’da mola vereceğ z.
Estonya ve Letonya’nın yemyeş l ormanları çer s nde gerçekleşecek yolculuğumuzun arından R ga’ya
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varıyoruz. R ga’ya varışımıza st naden gerçekleşt receğ m z şeh r turumuzda 1201 yılında kurulan bu şehr
(https://www.setur.com.tr)
daha yakından tanıyacağız. Old Town, St.Peter’s K l ses , R ga Kales , Özgürlük Heykel ve şehre har ka b r
sıcaklık katan süslü sokakları ve eşs z m mar s n görme fırsatı yakalayacağız. Turumuz sonrasında R ga’dak
otel m ze yerleş yoruz. Gecelemem z R ga’dak otel m zde.

4.Gün: R ga "Serbest gün veya S gulda ve Jurmala Ekstra Turları "
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında serbest zaman. D leyen m saf rler m z rehber m z tarafından
düzenlenecek olan S gulda Turu’na katılab l rler. Öğleden sonra se d leyen m saf rler m z düzenlenecek olan
Jurmala Turumuz’a da katılab l rler. Turumuz sonrasında otel m ze dönüyoruz. Gecelemem z R ga’dak
otel m zde. Yen yıla R ga’da g r yoruz. Hoşgeld n 2019
S gulda Turu
Letonya’nın en güzel şeh rler nden b r olarak kabul ed len S gulda, R ga’ya 51 km. uzaklıktadır. Turumuzda
S gulda Kales , Gauja M ll Parkı, Gutman Mağarası, Tura da Kales, ve Müzes ’n z yaret edecek kaleler n
arasında gezerken kend n z Ortaçağ Avrupası’ndan b r kes tte h ssedeceks n z. Muhteşem doğası, yemyeş l
ağaçları, ovaları ve Gauha Nehr le s zler kend ne hayran bırakacak. Turumuz sonrasında R ga’dak otel m ze
dönüyoruz.
Jurmala Turu
Letonya’nın Baltık Den z kıyısında yer alan Jurmala, bembeyaz kumsalları ve orman çer s nde yer alan
romant k ağaç evler le Letonya’nın sayf ye bölges d r. Tertem z havası, çam kokuları ve d ng n atmosfer se
yerl halkın ve tur stler n rehab l tasyon şehr olarak anılmaktadır. Hava k rl l ğ n önlemek amacı le araba
g r şler dah bu ş r n sah l kasabasında ücretl d r. Turumuzun ardından R ga’dak otel m ze dönüyoruz.

5.Gün: R ga - İstanbul

https://www.setur.com.tr/tall nn-r ga-turu-y lbas

2/5

08.10.2018

Tall nn & R ga Turu - Yılbaşı | Setur | 444 28 22 | Setur

Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında k ş sel akt v teler n z ç n uçuş saat m ze kadar serbest zaman.
(https://www.setur.com.tr)
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. İstanbul’a varışımız le turumuzun sonu. 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
Tallin - 4* Park Inn Meriton Hotel vb.
Riga - 4* Radisson Blu Latvija vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları tarifeli seferi ile IST-TLL/RIX-IST gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Havalimanı vergileri
Belirtilen ve benzeri 4* otellerde 2 gece Tallinn, 2 gece Riga olmak üzere oda-kahvaltı
konaklamalar
Alan-Otel-Alan transferleri
Tallin – Riga arası transfer
Tallinn şehir turu
Riga şehir turu
Türkçe rehberlik hizmeti
Seyahat Sigortası (Turun iptali durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır)

Öneml Notlar
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Program için vize gerekmektedir. Vize departmanımızla iletişime geçiniz.
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Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
(https://www.setur.com.tr)

Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır.Müsaitlik olması durumunda üçüncü
kişi için ek yatak verilir.
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.
Acentemiz, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey
Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket
tarihlerinden 48 saat önce teyid edilmesi gerekmektedir.
Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri tarafından
yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan acentemiz sorumlu tutulamaz.
Acentemiz gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla
değiştirme hakkını saklı tutar.
Acentemiz, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka
bir gün yapılabilir.
Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen
gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından acentemiz sorumlu
tutulamaz.
Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.

Ekstra Turlar
Sigulda Turu Kişi Başı 55 EURO
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Letonya’nın en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilen Sigulda, Riga’ya 51 km.
(https://www.setur.com.tr)
uzaklıktadır. Turumuzda Sigulda Kalesi, Gauja Milli Parkı, Gutman Mağarası, Turaida Kales,
ve Müzesi’ni ziyaret edecek kalelerin arasında gezerken kendinizi Ortaçağ Avrupası’ndan bir
kesitte hissedeceksiniz. Muhteşem doğası, yemyeşil ağaçları, ovaları ve Gauha Nehri ile
sizleri kendine hayran bırakacak. Turumuz sonrasında Riga’daki otelimize dönüyoruz.
Jurmala Turu Kişi Başı 55 EURO
Letonya’nın Baltık Denizi kıyısında yer alan Jurmala, bembeyaz kumsalları ve orman
içerisinde yer alan romantik ağaç evleri ile Letonya’nın sayfiye bölgesidir. Tertemiz havası,
çam kokuları ve dingin atmosferi ise yerli halkın ve turistlerin rehabilitasyon şehri olarak
anılmaktadır. Hava kirliliğini önlemek amacı ile araba girişleri dahi bu şirin sahil
kasabasında ücretlidir. Turumuzun ardından Riga’daki 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(2)-R ga(2) 28 Aralık-01 Ocak / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
28.12.2018
01.01.2019
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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

599,00 EUR

599,00 EUR

769,00 EUR

198,00 EUR

569,00 EUR
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