
1.gün - İstanbul-Tallin "Şehir Turu ve Ekstra Viking Köyü Turu"
Belirtilen Havalimanı dış hatlar gidiş terminali Setur deskinde buluşuyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerimizin
ardından Estonya’nın başkenti Tallinn’e uçuyoruz. Tallinn’e varışımıza istinaden bizleri bekleyen özel
aracımız ile Tallinn şehir turumuz için hareket ediyoruz. Masalsı şehir Tallinn en iyi korunmuş Ortaçağ
şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Turumuzda UNESCO “Dünya Mirası” olarak korunma altında
olan, şehrin karakteristik ve masalsı özelliklerini şehre veren tarihi yapıları ziyaret edeceğiz. Panaromik
olarak göreceğimiz yerler arasında Tall Herman Kulesi, Toompea Kalesi, Alexander Nevsky Katedrali,
Dome Kilisesi bulunmaktadır. Toompea Tepesinden şehrin en güzel manzarasına şahitlik edecek ve
buradan St. Nicholas Kilisesi’ne geçeceğiz. Turumuz sonrasında Tallinn’in renkli evlerini, sokaklarını biraz
daha keşfedebilmeniz adına serbest zaman. Tur sonrasında birlikte otelimize transfer oluyoruz.
Gecelememiz Tallinn’deki otelimizde. Talep eden misafirlerimiz ekstra Viking Köyü Akşam Yemeği
turumuza katılabilirler.

2.gün - Tallin "Ekstra Helsinki Turu"
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası tam gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz
tarafından ekstra olarak düzenlenecek Helsinki turumuza katılabilir ve Finladiya’nın başkenti Helsinki’yi
görme fırsatını da yakalabilirler. 
Helsinki Turu
Cruise gemisi ile Tallinn’in karşı kıyısında yer alan Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye doğru yola çıkıyoruz.
Tam gün olarak gerçekleştireceğimiz bu turumuza Helsinki şehir turumuz ile başlıyoruz. Helsinki
Katedrali, Hükümet Sarayı, Belediye Binası, Market Meydanı, Uspenski Ortodoks Katedrali ve Havis
Amanda Heykeli görülecek yerler arasındadır. Turumuz sonrasında şehri doyasıya keşfetmeniz için
serbest zaman. Rehberimizin sizleri bildireceği saatte buluşuyor ve Cruise gemisi ile Tallinn’e dönüyoruz.
Varışımıza istinaden Tallinn otel transferimizi gerçekleştiriyoruz.

3.gün - Tallin-Riga "Şehir Turu"
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında check-out işlemlerimizi gerçekleştiriyor ve Letonya’nın
başkenti Riga’ya doğru yola çıkıyoruz. Estonya ve Letonya’nın yemyeşil ormanları içerisinde
gerçekleşecek yolculuğumuzun ardından Riga’ya varıyoruz. Riga’ya varışımıza istinaden
gerçekleştireceğimiz şehir turumuzda 1201 yılında kurulan bu şehri daha yakından tanıyacağız. Old Town,
St.Peter’s Kilisesi, Riga Kalesi, Özgürlük Heykeli ve şehre harika bir sıcaklık katan süslü sokakları ve
eşsiz mimarisini görme fırsatı yakalayacağız. Turumuz sonrasında Riga’daki otelimize yerleşiyoruz.
Gecelememiz Riga’daki otelimizde.

4.gün - Riga "Serbest gün veya Sigulda & Jurmala Ekstra Turları"
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından
düzenlenecek olan ekstra Sigulda Turu’na katılabilirler. Öğleden sonra ise dileyen misafirlerimiz
düzenlenecek olan ekstra Jurmala turumuza da katılabilirler. Turumuz sonrasında otelimize dönüyoruz.
Gecelememiz Riga’daki otelimizde. Yeni yıla Riga’da giriyoruz. Hoşgeldin 2020...

Sigulda Turu

Letonya’nın en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilen Sigulda, Riga’ya 51 km. 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
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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.

5.gün - Riga-İstanbul
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında İstanbul uçuşumuz için havaalanına doğru hareket ediyoruz.
Bilet ve bagaj işlemlerimiz sonrasında İstanbul’a uçuyoruz. İstanbul’a varışımız ile turumuzun sonu. Sizlere
vereceğimiz hizmet kalitesini arttırmak adına anket formlarını doldurmanız bizim için önemlidir. Bir sonraki
seyahatinizde görüşmek üzere!

Otel Bilgileri
Tallin: 4* Park Inn by Radisson Central Tallinn vb.
Riga: 4* Radisson Blu Latvija vb.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul-Tallinn / Riga-İstanbul gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak biletive
havalimanı vergileri
Belirtilen kategori otellerde 2 gece Tallinn, 2 gece Riga oda-kahvaltı konaklamalar
Alan-Otel-Alan transferleri
Tallin-Riga arası transfer
Tallinn ve Riga şehir turları
Türkçe rehberlik hizmeti
Seyahat Sigortası (Turun iptali durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır.)

Önemli Notlar
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.
Setur, gerekli gördüğü durumlarda tur kalkışından önce haber vermek kaydıyla rehberlik hizmetini varışa
istinaden sağlayabilir.
Setur, 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.

Ekstra Turlar
Sigulda Turu Kişi Başı |60 EURO Letonya’nın en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilen Sigulda,
Riga’ya 51 km. 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 |60 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. Viking Köyü Turu Kişi başı 50 EUR Viking yaşam
tarzını yansıtan bu şirin restoranda ok ve balta atma gibi aktiviteleri deneyimleyecek ve akşam
yemeğimizi keyifle yiyeceğiz. TURLARIMIZ EN AZ 15 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞİR, ASGARİ
SAYININ ALTINDA KALINMASI DURUMUNDA FİYATLAR GÜNCEL MALİYETLER BAZ ALINARAK
KATILIMCI SAYISINA GÖRE YENİDEN HESAPLANIR .
Helsinki Turu Kişi Başı |105 EURO Cruise gemisi ile Tallinn’in karşı kıyısında yer alan Finlandiya’nın
başkenti Helsinki’ye doğru yola çıkıyoruz. Tam gün olarak gerçekleştireceğimiz bu turumuza Helsinki
şehir turumuz ile başlıyoruz. Helsinki Katedrali, Hükümet Sarayı, Belediye Binası, Market Meydanı,
Uspenski Ortodoks Katedrali ve Havis Amanda Heykeli görülecek yerler arasındadır. Turumuz
sonrasında şehri doyasıya keşfetmeniz için serbest zaman. Rehberimizin sizleri bildireceği saatte
buluşuyor ve Cruise gemisi ile Talinn’e dönüyoruz. Varışımıza istinaden otel transferimizi
gerçekleştiriyoruz.
Akşam Yemekli - Viking Köyü Turu Kişi Başı |55 EURO Viking yaşam tarzını yansıtan bu şirin restoranda
ok ve balta atma gibi aktiviteleri deneyimleyecek ve akşam yemeğimizi keyifle yiyeceğiz. Turumuz
sonrasında otelimize dönüyoruz.
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
858,00 EUR
598,00 EUR
598,00 EUR
198,00 EUR
568,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 28.12.2019

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde saat 06:30'da buluşma. Bilet, pasaport ve bagaj
işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları’nın TK1421 sefer sayılı uçağı ile saat 09:40'da Tallinn'e hareket.

Yerel saat ile saat 12:00'da Tallinn'e varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 1.01.2020
Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları TK 1758 seferi ile saat 12:15'de

Riga'dan İstanbul'a hareket ve saat 16:15'de İstanbul Havalimanı'na varış ve turumuzun sonu.

Oda KahvaltıTallinn(2)-Riga(2) 28 Aralık-01 Ocak / Türk Hava Yolları (28 - 01 Ocak 2020)


