30.10.2019

Büyük Orta Avrupa ve Almanya (Budapeşte-Viyana-Salzburg-Prag-Berlin) Tur Broşürü

1.gün - İstanbul-Graz-Budapeşte
Belirtilen havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde buluşup, bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından
Graz'a hareket ediyoruz. Varışa takiben özel aracımız ile panoramik şehir turuna başlıyoruz. Sporgasse
Meydanı, Schlossberg Tepesi, Eski şehir, Saat Kulesi göreceğimiz yerler arasındadır. Tur sonrası
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye hareket ediyoruz. Opera Binası, Parlamento Binası, Tuna Nehri,
Kahramanlar Meydanı, Andreasy ve Rakoczi Caddeleri, Mathias Kilisesi, Gellert Tepesi ve Citadella
panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Serbest zaman sonrası otelimize transfer oluyoruz.
Konaklama Budapeşte otelimizde.

2.gün - Budapeşte
Kahvaltının ardından Esztergom Kalesi gezimizi gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz. Tuna nehri kıyısında
yer alan, Türk tarihinde önemli stratejik öneme sahip olan Esztergom Kalesi, Macar Krallığının idari ve
dini merkezi olarak kullanılmış. 50 yıldan fazla sürede Osmanlı’nın hakimiyetinde kalan günümüzde
turistlerin akın ettiği bu tarihi yapıyı gezdikten sonra Budapeşte’ye dönüş ve serbest zaman. Konaklama
Budapeşte otelimizde.

3.gün - Budapeşte-Bratislava-Viyana
Kahvaltının ardından Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya hareket ediyoruz. Eski şehir, Bratislava Kalesi,
St. Martin katedrali, Grassalkovich Sarayı, Parlamento Binası, Slovak Devlet Tiyatro Binası, Mozart’ın 6
yaşında Maria Theresa’ya ilk konserini verdiği tarihi bina panoramik olarak görülecek yerler arasındadır.
Turun ardından Viyana’ya hareket ediyoruz. Panoramik şehir turumuzda Belediye Binası, Viyana
Üniversitesi, Opera Binası, Votive Kilisesi ve Hoffburg (Kışlık Saray) panoramik olarak görülecek yerler
arasındadır. Serbest zaman sonrası otele transfer. Konaklama Viyana otelimizde.

4.gün - Viyana-Göller Bölgesi-Salzburg
Kahvaltının ardından Alp dağlarının manzaraları eşliğinde göller bölgesine hareket ediyoruz. Mozart’ın
adını koyduğu, Salzburg’un en büyük gölü Wolfgangsee Gölü kıyısında yapacağımız kısa yürüyüş ardından
Cenneti temsil eden kasa St.Gilgen ve St.Wolfgang'ı gezeceğiz.Turlarımızın ardından Salzburg’a hareket
ediyoruz. Panoramik şehir turunda Salzburg Katedrali ve Kalesi, Mirabell bahçeleri, Makartplatz Meydanı
ve Mozart’ın Evi görülecek yerler arasındadır. Konaklama Salzburg otelimizdedir.

5.gün - Salzburg-Cesky Krumlov-Prag
Kahvaltının ardından UNESCO’nun koruma altına aldığı Cesky Krumlov’a hareket ediyoruz. Vltava
Nehri’nin oluşturduğu kıvrımlar arasında kurulmuş Masalsı şehirde yapacağımız panoramik tur sonrası
Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a hareket ediyoruz. Varışta yapacağımız panoramik şehir turunda
eski şehir meydanı, Saat Kulesi, Parlamento binası ve Vitüz Katedrali görülecek yerler arasındadır.
Serbest zaman sonrası otele transfer. Konaklama Prag otelimizde.

6.gün - Prag-Karlovy Vary-Prag
Kahvaltının ardından eşsiz doğa manzaraları eşliğinde kaplıca şehri Karlovy Vary’e hareket edeceğiz.
Kralın banyosu anlamına gelen Karlovy Vary turunda yapacağımız tam gün turun ardından Prag’a
dönüyoruz. Konaklama Prag otelimizde.

7.gün - Prag-Dresden-Berlin
Kahvaltının ardından Elbe Nehri kıyısında bulunan Almanya’nın en güzel şehirlerinden Dresden’e hareket
ediyoruz. Barok ve Rokoko mimarisinin en güzel örneklerini göreceğimiz Dresden turumuzun ardından
başkent Berlin’e hareket ediyoruz. Bradenburg Kapısı, , Checkpoint Charlie, Alexanderplatz, Postdamer
Platz, Charlottenburg Sarayı, Berlin Katedrali, Doğu yakası galerisi görülecek yerler arasındadır. Tur
sonrası otelimize transfer. Konaklama Berlin otelimizde.

8.gün - Berlin

Kahvaltının ardından Berlin'i keşfetmeniz için tam gün serbest zaman. Konaklama Berlin otelimizde.

9.gün - Berlin-İstanbul
Kahvaltının ardından otelden çıkış işlemlerimizi tamamlıyor ve rehberin belirttiği saatte havalimanına
hareket ediyoruz. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından İstanbul'a hareket ediyoruz. İstanbul'a varış
ile turumuz sona eriyor. Bir sonraki turumuzda görüşmek üzere...
Otel Bilgileri
Budapeşte: Ibis Budapest City South Hotel 3* vb.
Viyana: Pyramida Hotel Vienna 4* vb.
Salzburg: Star Inn Salzburg Zentrum 4* vb.
Prag: Duo Hotel 4* vb.
Berlin: Hampton by Hilton East Side 3* vb.
Fiyata dahil olan hizmetler
THY ile İstanbul-Graz / Berlin-İstanbul Gidiş & Dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan vergileri
Belirtilen kategori otellerde kahvaltı dahil konaklamalar
Programda belirtilen tüm transferler
Panoramik şehir turları
Estergon Kalesi Turu
Bratislava Turu
Göller Bölgesi Turu
Cesky Krumlov Turu
Karlovy Vary Turu
Dresden Turu
Turlarda Türkçe rehberlik hizmeti
Seyahat Sağlık Sigortası
Fiyata dahil olmayan hizmetler
Vize Ücreti
Yurt Dışı Çıkış Pulu
Öğle ve Akşam Yemekleri
Kişisel harcamalar ve bahşişler
Ekstra bagaj ücretleri
Önemli Notlar

***Turumuz Exel Turizm tarafından organize edilmekte olup, farklı acente misafirlerinin de
tura katılımı muhtemel olacaktır.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki misafirlerimize
yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.
Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 20 kişi katılım şartı gerekmektedir. Gezi için yeterli katılım
sağlanamadığı takdirde, gezi hareket tarihinden 20 gün önce tur iptali bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Acenta, gerekli gördüğü durumlarda tur kalkışından önce haber vermek kaydıyla rehberlik hizmetini
varışa istinaden sağlayabilir.
Acenta, gerekli gördüğü durumlarda önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini
bozmadan, turların, şehirlerin, program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu
değiştirebilir.
Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen/verilemeyen
gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezilerin ya da turların yapılamamasından acentemiz sorumlu değildir.
Programda belirtilen turlar panoramik olarak yapılacak olup, herhangi bir ören yeri/müze giriş ücreti
fiyatlara dahil değildir.
Programda belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce bildirilecektir.
Üç kişilik odada konaklama müsaitliğe bağlıdır. Üçüncü kişi için açılır-kapanır ek yatak verilir. Bu yatak
tipi standart yataklardan küçüktür.
Kimi otellerde iki ayrı yataklı oda bulunmaması durumunda çift kişilik yataklı bir oda verilebilir. Çift
kişilik yatak bulunmaması durumunda da iki ayrı yataklı bir oda verilebilir.
Kimi oteller check-in esnasında kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke
edebilir.
Turlarımızda kullandığımız otellerde yapılan rezervasyonlar grup rezervasyonu olup, alınacak kahvaltılar
farklı bir salonda gruba özel olarak verilebilir ve standart otel kahvaltısından farklı olabilir.
Tek kişilik odalarda yatak tipi tek kişiliktir. Çift kişilik yataklı oda müsaitlik doğrultusunda verilebilir.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş iptallerinden, uçuş saatleri ile parkur değişikliklerinden ve fiyat
artışlarından acentamız sorumlu değildir.
Türkiye çıkışlı uçuşlarda bagaj hakkı istisnai durumlar dışında 1 parça/20 kg ile sınırlıdır. Bu ağırlık uçak
firması ve gidilecek ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.
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.
Uçak biletleri pasaportunuzda geçen isim/soyisim, doğum tarihi, TC kimlik numarası ve pasaport
detaylarına göre kesilmektedir. Bu bilgilerin acentemize hatalı bildirilmesi durumunda acentemizin bu
konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Uçak biletlerini kendileri alarak tura katılan misafirlerimizin, grup ile aynı uçuşları kullanmadıkları

takdirde havalimanı-otel-havalimanı transferlerini kullanamayacakları gibi şehir turu veya diğer turlara
da katılamayabilirler. Misafirlerin bu durumda grubun oteline ulaşımları kendi sorumluluklarındadır.
Türk vatandaşları için vize gerekmektedir. Güncel vize prosedürü ve işlemleri için Setur Vize bölümü
ile iletişime geçebilirsiniz.
Gümrük geçişlerinde ve sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için,
pasaportunuzda en az 6 boş sayfa olması gerekmektedir. Vize alınmış olması veya yeşil pasaport gibi
vize gerektirmeyen özel nitelikli pasaporta sahip olunması, ülkeye giriş ve çıkış yapılabileceği anlamına
gelmeyip, pasaport polisinin size ülkeye giriş izni vermeme veya ülkeden çıkarmama yetkisi
bulunmaktadır. Acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Türk vatandaşı olmayan ya da çifte vatandaşlığı olup da diğer ülke pasaportunu kullanarak tura
katılacak olan misafirlerin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize
prosedürünü ilgili konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir.
Farklı bir ülkede oturum izni bulunan misafirlerin vize durumlarını bağlı bulundukları konsolosluklara
bizzat danışmaları gerekmektedir.
Vize başvurularının tur hareket tarihinden en az 3 ay öncesinde yapılması tavsiye edilir. Vize
sürecinizin daha sağlıklı ilerleyebilmesi adına başvurunuzu tur kalkış tarihinden en az 3 ay öncesinde
tamamlamanızı tavsiye ediyoruz.
Yırtılmış, yıpranmış, veya benzeri tahribatlara uğramış pasaportlar ile seyahat edilememektedir.
Ziyaret edilen ülke Türk vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin geçerli pasaportunuzda
olması gerekmektedir. İptal edilmiş bir pasaporttaki vize geçerli bir vize dahi olsa, bu vize/pasaport ile
seyahat edilememektedir. Acentemizin doğacak olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
18 yaşından küçük bireylerin tek başlarına ya da anne ve babadan sadece bir tanesi ile seyahat
etmesi durumunda hem anneden hem de babadan noter onaylı muvafakatname alması
gerekmektedir. Detaylı bilgiyi Setur vize departmanından alabilirsiniz.
Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Turumuz Exel Turizm tarafından organize edilmekte olup, farklı acente misafirlerinin de tura katılımı
muhtemel olacaktır.

Budapeşte(2)-Viyana(1)-Salzburg(1)-Prag(2)-Berlin(2) 25 Temmuz-02 Ağustos / Türk
Hava Yolları (25 - 02 Ağustos 2020)
Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş
1. Çocuk 2 - 10 Yaş

Oda
Kahvaltı

Kişi Başı Fiyat
1234,00 EUR
937,00 EUR
937,00 EUR
197,00 EUR
597,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 25.07.2020
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş'te saat 04.45'de buluşma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin
ardından THY'nin tarifeli seferi ile saat 07.50'de Graz'a hareket. Yerel saat ile 09.45'de Graz'a varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 2.08.2020
Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin tarifeli seferi ile saat 09:35'de Berlin'den İstanbul'a
hareket. Yerel saat ile 12.45'de İstanbul Havalimanına varış.

