
1.gün - İstanbul - Amsterdam - Brüksel "Brüksel Şehir Turu"
Dış hatlar terminalinde bulunan Setur deski önünde Setur görevlisi ile buluşuyoruz. Uçağa biniş
işlemlerinin ardından Amsterdam'a olan uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 saatlik uçuşumuzun
ardından Amsterdam'a varış. Bizi bekleyen özel aracımızla Belçika'nın başkenti brüksel'e hareket
ediyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 2,5 saat sürecek. Varışımızla birlikte Brüksel şehir turuna başlıyoruz.
Şehrin en önemli ve en hareketli Meydanı olan Grand Palace, 96 metre uzunluğundaki kule olan Hotel De
Ville, Brüksel’in en ünlü simge yapısı Atomium panoramik olarak göreceğimiz yerler arasında. Tur sonrası
serbest zaman. Birbirinden lezzetli çikolata ve waffle dükkanlarını gezebilir, civardaki kafe ve
restoranlarda kahvelerinizi yudumlayabilirsiniz. Geceleme Brüksel'deki otelimizde.

2.gün - Brüksel "Brugge - Gent Turu"
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Brugge ve Gent gezimiz için hareket. Orta Çağ'dan gelen
tüm özelliğini muhafaza etmesiyle ünlenmiş Brugge "köprüler" anlamına geliyor ve Belçika’nın en çok
ziyaret edilen şehri unvanını elinde bulunduruyor. Kanallarla çevrelenen tarihi şehir merkezi aynı zamanda
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.
Brugge gezimizin ardından romantik mimarisiyle heyecanlandıran binaları ve meydanlarıyla ünlü Gent
şehrine hareket. Gent, Ortaçağ'da kuzey Avrupa'nın en büyük ve en zengin şehirlerinden iken günümüzde
bir limanı ve üniversitesi olan önemli bir şehirdir. Tarihi şehir merkezi ve çevresi eski konakların ve tarihi
mirasın merkezi olduğu gibi alışverişin de merkezi durumundadır. Tüm bu güzellikleri rehberimiz eşliğinde
keşfettikten sonra otelimize hareket. Geceleme Brüksel'deki otelimizde.

3.gün - Brüksel - Amsterdam "Amsterdam Şehir Turu"
Sabah kahvaltısının ardından Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a hareket. Yaklaşık 2,5 saat süren
yolculuğumuz ardından kanallar şehri Amsterdam'a varış. Tüm kenti dolaşan su kanallarıyla ve 17. yüzyıl
mimarisiyle dikkat çeken Amsterdam, tarih, kültür, eğlence ve hatta sakinliğiyle, gezginlerin tatil tercihi ne
olursa olsun istediğini sunar. Şehir keşif turumuz sırasında; Dam Meydanı, tarihi tren istasyonu,
göreceğimiz yerler arasından bazıları... Panoramik olarak yapılacak şehir turumuzun ardından serbest
zaman. Şehrin her sokağında şık restoranlara ve sokak tezgahlarına rastlayabilir birbirinden güzel
lezzetleri tadabilirsiniz. Geceleme Amsterdam otelimizde.

5.gün - Amsterdam - İstanbul "Büyük Hollanda Ekstra Turu"
Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından rehberin belirleyeceği saatte kadar serbest zaman. Dileyen
misafirler ekstra düzenlenecek olan "Büyük Hollanda Turu'na" katılabilirsler. İstanbul'a dönüş uçuşumuz
için havalimanına hareket edeceğiz. Check in ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları tarifeli
seferi ile İstanbul'a hareket. İstanbul'a varış ve turumuzun sonu. Sizlere vereceğimiz hizmet kalitesini
arttırmak adına anket formlarını doldurmanız bizim için önemlidir. Bir sonraki seyahatinizde görüşmek
üzere !
BÜYÜK HOLLANDA TURU

Sabahın erken saatlerinde başlayacağımız turumuzda Hollanda’nın değişik şehirlerini görme imkanı
bulacağız. Dünyanın sayılı limanlarından olan Rotterdam’ı gezdikten sonra, seramik yapımıyla ünlü Delft
kasabasını ziyaret ediyoruz. Kanallar üzerine kurulu bu şirin kentte alışveriş ve yemek için mola verdikten
sonra turumuza Lahey’le devam ediyoruz. Ülkenin idari başkenti Lahey’de Parlamento binasını, Kraliyet
Sarayı’nı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni gördükten sonra Amsterdam’a hareket. Otele dönüş
sonrası dinlenmeniz için serbest zaman.
Kişi Başı: 100 Euro

Otel Bilgileri
Brüksel - Warwick Brussels 5* vb.

Hollanda & Belçika Turu - Sömestir (Brüksel-Brugge-Gent-Amsterdam) - Tur
Broşürü
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Amsterdam - Ramada Apollo Amsterdam Center 4* vb.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Türk Havayolları ile İstanbul-Amsterdam-İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve alan vergisi.
Belirtilen otellerde oda kahvaltı esasında 3 gece konaklama
Programda belirtilen tüm transferler
Brüksel panaromik şehir turu
Amsterdam panaromik şehir turu
Tam gün Brugge ve Gent Turu
Setur rehberlik hizmeti
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Önemli Notlar
Triple konaklama müsaitliğe bağlıdır. Müsait olması durumunda üçüncü kişi için katlanabilir yatak verilir.
Programda belirtilen turlar panoramik olarak yapılacaktır. Herhangi bir ören yeri/müze giriş ücreti fiyatlara
dahil değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Program için vize gerekmektedir. Vize departmanımız ile irtibata geçiniz.
Yeşil pasaport sahipleri için vizeye ihtiyaç yoktur.
Yurtdışı çıkış harcı fiyatımıza dahil değildir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
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
BÜYÜK HOLLANDA TURU: Sabahın erken saatlerinde başlayacağımız turumuzda Hollanda’nın değişik
şehirlerini görme imkanı bulacağız. Dünyanın sayılı limanlarından olan Rotterdam’ı gezdikten sonra,
seramik yapımıyla ünlü Delft kasabasını ziyaret ediyoruz. Kanallar üzerine kurulu bu şirin kentte alışveriş
ve yemek için mola verdikten sonra turumuza Lahey’le devam ediyoruz. Ülkenin idari başkenti Lahey’de
Parlamento binasını, Kraliyet Sarayı’nı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni gördükten sonra
Amsterdam’a geri dönüyoruz. 100 eur VOLENDAM VE MARKEN TURU: Özel otobüsünüzle iki tipik
Hollanda kasabası ziyareti. Tipik evleri, şirin limanı, dar sokaklarıyla eski bir balıkçı kasabasıdır
Volendam: deniz kıyısında bulunan kafe ve restoranları,şirin hediyelik eşya dükkanları ile çok keyifli
zamanlar sunar ziyaretçilerine. Daha sonra küçük bir yarımada olan Marken’i ziyaret edip, yüzyıllardır
değişmemiş ufak balıkçı evlerini ve yerel kıyafetleriyle burada yaşayanları görüp harika fotoğraflar
çekiyoruz.
100 EURO
TURLARIMIZ EN AZ 15 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞİR,ASGARİ SAYININ ALTINDA KALINMASI
DURUMUNDA FİYATLAR GÜNCEL MALİYETLER BAZ ALINARAK KATILIMCI SAYISINA GÖRE
YENİDEN HESAPLANIR.

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 - 11 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
898,00 EUR
698,00 EUR
698,00 EUR
198,00 EUR
668,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 18.01.2020

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Setur rehberi ile buluşma. Türk Hava Yolları TK1957 seferi
ile saat 11.45'de Amsterdam'a hareket. Yerel saat 13.25'de varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 21.01.2020

Türk Hava Yolları TK1954 seferi ile saat 18.05'de Amsterdam'dan İstanbul'a hareket. Türkiye saati ile
23.30'da İstanbul Havalimanı'na varış.

Brüksel(2)-Amsterdam(1) 18-21 Ocak / Türk Hava Yolları (18 - 21 Ocak 2020)


