
1.gün - İstanbul - Viyana "Viyana Şehir Turu"
Dış hatlar terminalinde Setur görevlisi ile buluşma. Uçağa biniş işlemlerinin ardından Viyana'ya hareket.
Yaklaşık 2,5 saatlik bir uçuşun ardından Viyana’ya varış. Varışa istinaden Avusturya’nın en büyük şehri ve
aynı zamanda Mozart’ın da yaşamının son dönemini geçirdiği Viyana’yı rehberimiz eşliğinde
keşfediyoruz. Keşif turumuz sonrası otelimize transfer ve dinlenmeniz için serbest zaman. Geceleme
otelimizde.

2.gün - Viyana "Schönbrunn Sarayı & Noel Pazarları Gezisi"
Kahvaltı sonrası günümüze Viyana’nın yıldızı Schönbrunn Sarayı ile başlıyoruz. Devasa dış cephesi pek
ilgi uyandırmasa dahi, içi dönemin tüm ihtişamını ve zenginliğini gözler önüne sermekle kalmayıp,
gezginlere gerçek bir imparatorluk sarayı olduğunu hissettiriyor. Saray keşif turumuz sonrasında
Schönbrunn Noel Pazarlarını ziyaret edeceğiz. Geride kalmakta olan yılın son tatili NOEL döneminde,
yeni yılı karşılamak adına yapılacak hazırlıklar için alışverişlerin yapıldığı caddelerde yerel içecekleri
tattıktan sonra, serbest zaman. Geceleme otelimizde.

3.gün - Viyana "Noel Pazarları Gezisi & Noel Konseri & Şinitzel Deneyimi"
Kahvaltı sonrası şehrin kalbine hareket. Yılın en önemli zamanlarında Viyana şehir merkezinin tüm
ihtişamını, Rathausplatz ve Maria-Theresien-Platz Noel pazarları ile birlikte yaşayacağız. Akşam
yemeğimizi merkezi konumlu ve kaliteli restoranda şinitzel menü olarak alacağız. Gecemiz
Stephansdome Katedrali içinde Viyana Oda Orkestrası’nın Noel konser dinletisi ile devam edecektir.
Konser sonrası otelimize hareket ve dinlenmeniz için serbest zaman. Geceleme otelimizde.

4.gün - Viyana - İstanbul
Otelden çıkış işlemleri sonrasında serbest zaman. Rehberinizin belirleyeceği saatte havalimanına hareket
ve İstanbul uçuşu. Bir sonraki seyahatinizde görüşmek üzere!

Otel Bilgileri
Hilton Stadtpark Vienna 4* vb.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
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
Şinitzelli akşam yemeği ve Noel konser dinletisi
1 adet kahve & pasta dilimi ikramı
Seyahat sigortası (Turun iptal olması durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır.)
Setur Rehberlik Hizmetleri (Rehberlik varışa istinaden başlayacaktır.)

Önemli Notlar
Program için vize gerekmektedir.
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.
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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.

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
1098,00 EUR

798,00 EUR
798,00 EUR
198,00 EUR
768,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 21.12.2019

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde açılacak Setur kontuarı önünde Setur görevilileri ile buluşma.
Check in ve pasaport kontrollerinin ardından Türk Hava Yolları TK1883 seferi ile saat 08.40'da Viyana'ya

hareket. Yerel saat 09.05'de varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 24.12.2019
Türk Hava Yolları TK1886 seferi ile saat 14.20'de İstanbul'a hareket. Türkiye saati 18:35'de İstanbul

Havalimanı'na varış.

Viyana(3) 21-24 Aralık / Türk Hava Yolları (21 - 24 Aralık 2019)


