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V�yana'da Noel Pazarları
21.12.2018'den �t�baren kalkışlı

858,00 EUR
5.376,74 TL

1 Akşam Yemeği Dahil

Turlar Dahil

Türkçe Rehberli

TUR ÖZELLİKLERİ

1.Gün: İstanbul - V�yana "V�yana Şeh�r Turu"
Dış hatlar term�nal�nde Setur görevl�s� �le buluşma. Uçağa b�n�ş �şlemler�n�n ardından V�yana'ya hareket.
Yaklaşık 2,5 saatl�k b�r uçuşun ardından V�yana’ya varış. Varışa �st�naden Avusturya’nın en büyük şehr� ve aynı
zamanda Mozart’ın da yaşamının son dönem�n� geç�rd�ğ� V�yana’yı rehber�m�z eşl�ğ�nde keşfed�yoruz. Keş�f
turumuz sonrası otel�m�ze transfer ve d�nlenmen�z �ç�n serbest zaman. Geceleme otel�m�zde.

2.Gün: V�yana "Schönbrunn Sarayı & Noel Pazarları Gez�s�"
Kahvaltı sonrası günümüze V�yana’nın yıldızı Schönbrunn Sarayı �le başlıyoruz. Devasa dış cephes� pek �lg�
uyandırmasa dah�, �ç� dönem�n tüm �ht�şamını ve zeng�nl�ğ�n� gözler önüne sermekle kalmayıp, gezg�nlere
gerçek b�r �mparatorluk sarayı olduğunu h�ssett�r�yor. Saray keş�f turumuz sonrasında Schönbrunn Noel
Pazarlarını z�yaret edeceğ�z. Ger�de kalmakta olan yılın son tat�l� NOEL dönem�nde, yen� yılı karşılamak adına
yapılacak hazırlıklar �ç�n alışver�şler�n yapıldığı caddelerde yerel �çecekler� tattıktan sonra, serbest zaman.
Geceleme otel�m�zde.

3.Gün: V�yana "Noel Pazarları Gez�s� & Noel Konser� & F�glmüller
Ş�n�tzel Deney�m�"
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Kahvaltı sonrası şehr�n kalb�ne hareket. Yılın en öneml� zamanlarında V�yana şeh�r merkez�n�n tüm
�ht�şamını, Rathausplatz ve Mar�a-Theres�en-Platz Noel pazarları �le b�rl�kte yaşayacağız. Akşam yemeğ�m�z�
F�glmüller'de ş�n�tzel menü olarak alacağız. Gecem�z Stephansdome Katedral� �ç�nde V�yana Oda
Orkestrası’nın Noel konser d�nlet�s� �le devam edecekt�r. Konser sonrası otel�m�ze hareket ve d�nlenmen�z �ç�n
serbest zaman. Geceleme otel�m�zde.

4.Gün: V�yana - İstanbul
Otelden çıkış �şlemler� sonrasında serbest zaman. Rehber�n�z�n bel�rleyeceğ� saatte haval�manına hareket ve
İstanbul uçuşu. B�r sonrak� seyahat�n�zde görüşmek üzere!

Hilton Stadtpark Vienna 4* vb.

İstanbul-Viyana-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan vergisi

Alan-otel-alan transferleri

3 gece oda& kahvaltı konaklama

Schönbrunn Sarayı ve Noel Pazarı gezisi

Noel Pazarları gezisi

Figlmüller'de akşam yemeği

Noel Konser Dinletisi

Seyahat sigortası (Turun iptal olması durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır.)

Setur Rehberlik Hizmetleri (Rehberlik varışa istinaden başlayacaktır.)

Program için vize gerekmektedir.

Otel B�lg�ler�

F�yata Dah�l Olan H�zmetler

Öneml� Notlar
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Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.

İstanbul çıkışlı rehberlik hizmeti verilmemektedir. Rehberlik hizmeti varışa istinaden
Viyana'da başlayacak olup yine Viyana'da son bulacaktır.

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.

V�yana(3) 21-24 Aralık / Türk Havayolları

Tar�h
Ç�� 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

21.12.2018 
24.12.2018 858,00 EUR 858,00 EUR 1.198,00 EUR 198,00 EUR 838,00 EUR
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