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Hollanda - Belç ka Turu - Kurban Bayramı (BrükselBrugge-Gent-Amsterdam)

798,00 EUR
4.796,22 TL

11.08.2019'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
Türkçe Rehberli
Yeşil Pasaporta Vizesiz

1.Gün: İstanbul - Amsterdam - Brüksel "Brüksel Şeh r Turu"
Dış hatlar term nal nde bulunan Setur desk önünde Setur görevl s le buluşuyoruz. Uçağa b n ş şlemler n n
ardından Amsterdam'a olan uçuşumuzu gerçekleşt r yoruz. Yaklaşık 3 saatl k uçuşumuzun ardından Amsterdam'a
varış. B z bekleyen özel aracımızla Belç ka'nın başkent brüksel'e hareket ed yoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 2,5 saat
sürecek. Varışımızla b rl kte Brüksel şeh r turuna başlıyoruz. Şehr n en öneml ve en hareketl Meydanı olan Grand
Palace, 96 metre uzunluğundak kule olan Hotel De V lle, Brüksel’ n en ünlü s mge yapısı Atom um panoram k olarak
göreceğ m z yerler arasında. Tur sonrası serbest zaman. B rb r nden lezzetl ç kolata ve wa le dükkanlarını gezeb l r,
c vardak kafe ve restoranlarda kahveler n z yudumlayab l rs n z. Geceleme Brüksel'dek otel m zde.

2.Gün: Brüksel "Brugge - Gent Turu"
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Brugge ve Gent gez m z ç n hareket. Orta Çağ'dan gelen tüm
özell ğ n muhafaza etmes yle ünlenm ş Brugge "köprüler" anlamına gel yor ve Belç ka’nın en çok z yaret ed len şehr
unvanını el nde bulunduruyor. Kanallarla çevrelenen tar h şeh r merkez aynı zamanda UNESCO Dünya M rası
l stes nde yer alıyor.
Brugge gez m z n ardından romant k m mar s yle heyecanlandıran b naları ve meydanlarıyla ünlü Gent şehr ne
hareket. Gent, Ortaçağ'da kuzey Avrupa'nın en büyük ve en zeng n şeh rler nden ken günümüzde b r l manı ve
ün vers tes olan öneml b r şeh rd r. Tar h şeh r merkez ve çevres esk konakların ve tar h m rasın merkez olduğu
g b alışver ş n de merkez durumundadır. Tüm bu güzell kler rehber m z eşl ğ nde keşfett kten sonra otel m ze
hareket. Geceleme Brüksel'dek otel m zde.

3.Gün: Brüksel - Amsterdam "Amsterdam Şeh r Turu"
Sabah kahvaltısının ardından Hollanda'nın başkent Amsterdam'a hareket. Yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğumuz
ardından kanallar şehr Amsterdam'a varış. Tüm kent dolaşan su kanallarıyla ve 17. yüzyıl m mar s yle d kkat çeken
Amsterdam, tar h, kültür, eğlence ve hatta sak nl ğ yle, gezg nler n tat l terc h ne olursa olsun sted ğ n sunar. Şeh r
keş f turumuz sırasında; Dam Meydanı, tar h tren stasyonu, göreceğ m z yerler arasından bazıları... Panoram k
olarak yapılacak şeh r turumuzun ardından serbest zaman. Şehr n her sokağında şık restoranlara ve sokak
tezgahlarına rastlayab l r b rb r nden güzel lezzetler tadab l rs n z. Geceleme Amsterdam otel m zde.

4.Gün: Amsterdam "Serbest Gün veya Büyük Hollanda Ekstra Turu"
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. D leyen m saf rler ekstra düzenlenecek olan "Büyük Hollanda Turu'na
katılab l rler.
BÜYÜK HOLLANDA TURU
Sabahın erken saatler nde başlayacağımız turumuzda Hollanda’nın değ ş k şeh rler n görme mkanı bulacağız.
Dünyanın sayılı l manlarından olan Rotterdam’ı gezd kten sonra, seram k yapımıyla ünlü Del kasabasını z yaret

ed yoruz. Kanallar üzer ne kurulu bu ş r n kentte alışver ş ve yemek ç n mola verd kten sonra turumuza Lahey’le
(https://www.setur.com.tr)

devam ed yoruz. Ülken n dar başkent Lahey’de Parlamento b nasını, Kral yet Sarayı’nı, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemes ’n gördükten sonra Amsterdam’a hareket. Otele dönüş sonrası d nlenmen z ç n serbest zaman.

5.Gün: Amsterdam - İstanbul
Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından rehber n bel rleyeceğ saatte İstanbul'a dönüş uçuşumuz ç n
haval manına hareket edeceğ z. Check n ve pasaport şlemler n n ardından Türk Hava Yolları tar fel sefer le
İstanbul'a hareket. İstanbul'a varış ve 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
Brüksel - NH Bloom Design Hotel 4* vb.
Amsterdam - Mercure Center Canal District 4* vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları ile İstanbul - Amsterdam – İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve alan vergisi.
Belirtilen otellerde oda kahvaltı esasında 4 gece konaklama
Programda belirtilen tüm transferler
Brüksel panaromik şehir turu
Amsterdam panaromik şehir turu
Tam gün Brugge - Gent Turu
Setur rehberlik hizmeti
Seyehat sigortası(Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml 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.
Tur vizelidir, vize departmanımız ile irtibata geçiniz.
Yeşil pasaport sahipleri için vizeye ihtiyaç yoktur.
Yurtdışı çıkış harcı (15 TL) 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.
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Ekstra Turlar

GRAND HOLLAND 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.
75 eur
TURLARIMIZ EN AZ 15 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞİR,ASGARİ SAYININ ALTINDA
KALINMASI DURUMUNDA FİYATLAR GÜNCEL MALİYETLER BAZ ALINARAK KATILIMCI SAYISINA
GÖRE YENİDEN HESAPLANIR.

Brüksel(2)-Amsterdam(2) 11-15 Ağustos / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
11.08.2019
15.08.2019

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

798,00 EUR

798,00 EUR

1.098,00 EUR

198,00 EUR

778,00 EUR

