
1.gün - İstanbul-Viyana "Viyana Şehir Turu"
Dış hatlar terminalinde bulunan Setur deski önünde Setur görevlisi ile buluşma. Uçağa biniş işlemlerinin
ardından Viyana‘ya hareket. Alp Dağları arasında kalmış Avusturya‘nın başkenti Viyana‘da sanata,
mimariye, şinitzele, valse ve müziğe doyamayacaksınız. Yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından tüm bu
güzellikleri rehberimiz eşliğinde tanımaya başlıyoruz. Şehir keşif turumuz sonunda otelimize hareket ve
dinlenmeniz için serbest zaman.

2.gün - Viyana “Serbest Gün veya Mayerling-Seegrotte Ekstra Turu”
Kahvaltıdan sonra tam gün serbest zaman. Arzu eden misafirler rehberinizin düzenleyeceği Mayerling-
Seegrotte Ekstra Turu'na katılabilirler. 
Viyana ormanları içinde yapacağımız yarım günlük gezimizin ilk durağı olan Seegrote yüzyılın başında
maden olarak açılmış yapay bir mağaradır. Burada Nazilerin ilk jet uçağını üretmek için fabrika olarak
kullandığı mağarada çalışan esirlerin günlerini geçirdikleri atölye ve şapeli görecek ve mağaradaki gölde
tekne ile gezeceğiz. İkinci durağımız olan Heiligenkreuz manastırı ise Avusturya’nın en eski ve dini
yapılarından birisidir. XXI.yy’dan kalma bu yapı 1529 ve 1683 yılları arası Osmanlı saldırılarına hedef
olmuştur. Gezintimizin devamında filmlere konu olan Mayerling faciasının (1889 yılında Velihat Prensi
Rudolfun kendisini ve 17 yaşındaki metresi Mary Vetsera’yı öldürmesi olayı) geçtiği Mayerling av
köşkündeki Prens Rudolf anısına yapılmış şapeli göreceğiz. Viyana’ya dönüş yolumuz üstünde ise sıcak
su banyoları ve şarapları ile tanınmış Baden şehrine geçeceğiz.

3.gün - Viyana “Serbest Gün veya Ekstra Grinzing Kasabası ve Viyana Gece Turu”
Sabah kahvaltısının ardından serbest gün. Arzu eden misafirler rehberin düzenleyeceği Ekstra Grinzing
Kasabası ve Viyana Gece Turuna katılabilir.
Bir bağcılık köyü olan ve özellikle beyaz şarapları ile ün yapmış olan Grinzing köyü şimdilerde otantik
binaları ve tipik restoranları ile Viyanalıların ve turistlerin uğrak yeri olmuştur. Grinzing’deki yemeğimizi
akordeon ve keman eşliğinde seslendirilecek popüler şarkılarla birlikte yiyeceğiz.

4.gün - Viyana-İstanbul
Sabah kahvaltısının ardından serbest gün. Rehberin belirleyeceği saatte İstanbul uçuşu için havalimanına
hareket. Uçağa biniş işlemlerinin ardından yaklaşık 3 saatlik yolculuk sonrası İstanbul’a varış. Sizlere
vereceğimiz hizmet kalitesini arttırmak adına anket formlarını doldurmanız bizim için önemlidir. Bir sonraki
seyahatinizde görüşmek üzere...

Oteller
Hotel Josefshof am Rathaous 4* vb.

Fiyata dahil olan hizmetler
THY ile İstanbul-Viyana-İstanbul Ekonomi Sınıf Uçak Bileti 
Türkçe Rehberlik Hizmeti (Varışa istinaden sağlanacaktır.) 
4* otelde 3 gece oda-kahvaltı konaklama 
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.) 
Havaalanı-otel-havaalanı transferleri 
Viyana panaromik şehir turu 
Havalimanı vergileri

Önemli Bilgiler
Rehberlik hizmeti varışa istinaden Viyana havalimanında başlayacak ve yine Viyana havalimanında son
bulacaktır.
İstanbul çıkışlı rehberlik hizmeti verilmemektedir.
Ekstra turlar 15 kişinin altında kalırsa yapılamayacaktır.
Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda mümkündür. Müsait olması durumunda 3. kişi için
katlanabilir yatak verilecektir.
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Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
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.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
10 yıldan eski pasaportla yurt dışına çıkış yapılamaz.
Program için vize gerekmektedir. Lütfen vize departmanı ile iletişime geçiniz.
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
Viyana Ormanları (Seegrote Mağara Gölü-Mayerling-Baden) / Kişi başı 65-EURO
Viyana ormanları içinde yapacağımız yarım günlük gezimizin ilk durağı olan Seegrote yüzyılın başında
maden olarak açılmış yapay bir mağaradır. Burada Nazilerin ilk jet uçağını üretmek için fabrika olarak
kullandığı mağarada çalışan esirlerin günlerini geçirdikleri atölye ve şapeli görecek ve mağaradaki gölde
tekne ile gezeceğiz. İkinci durağımız olan Heiligenkreuz manastırı ise Avusturya’nın en eski ve dini
yapılarından birisidir. XXI.yy’dan kalma bu yapı 1529 ve 1683 yılları arası Osmanlı saldırılarına hedef
olmuştur. Gezintimizin devamında filmlere konu olan Mayerling faciasının (1889 yılında Velihat Prensi
Rudolfun kendisini ve 17 yaşındaki metresi Mary Vetsera’yı öldürmesi olayı) geçtiği Mayerling av
köşkündeki Prens Rudolf anısına yapılmış şapeli göreceğiz. Viyana’ya dönüş yolumuz üstünde ise sıcak
su banyoları ve şarapları ile tanınmış Baden şehrine geçeceğiz.
Klasik Müzik Konseri / Kişi başı 60-EURO
Sezonuna göre klasik müzik,vals gösterisi Grinzing Kasabası ve Viyana Gece Turu / Kişi başı 60-EURO
Bir bağcılık köyü olan ve özellikle beyaz şarapları ile ün yapmış olan Grinzing köyü şimdilerde otantik
binaları ve tipik restoranları ile Viyanalıların ve turistlerin uğrak yeri olmuştur. Grinzing’deki yemeğimizi
akordeon ve keman eşliğinde seslendirilecek popüler şarkılarla birlikte yiyeceğiz.
Salzburg Turu / Kişi başı 95-EURO
Mozart'ın doğum yeri olan Salzburg kentini ve Avusturya Alplerini Tuna Nehri manzaralarıyla yaşamak
isteyenler için.
Tam Gün Bratislava & Parndorf Outler Alışveriş Merkezi Turu / Kişi başı 65-EURO

Budapeşte Turu / Kişi başı 95-EURO
Osmanlının Avrupa'ya giriş kapısı olan Macaristan'ın başkenti Budapeşte, camileri, türbeleri, termal
oteller, köprüleri ile Tuna nehri'nin incisidir.

***TURLARIMIZ EN AZ 15 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞMEKTEDİR. ASGARİ SAYININ ALTINDA
KALINMASI DURUMUNDA FİYATLAR GÜNCEL MALİYETLER BAZ ALINARAK KATILIMCI SAYISINA
GÖRE YENİDEN HESAPLANMAKTADIR.

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
798,00 EUR
658,00 EUR
658,00 EUR
198,00 EUR
628,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 23.05.2020

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde Setur görevilileri ile buluşma. Check in ve pasaport
kontrollerinin ardından Türk Hava Yolları TK1883 seferi ile saat 08.15'da Viyana'ya hareket. Yerel saat

09.40'de varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 26.05.2020
Türk Hava Yolları TK1886 seferi ile saat 14.10'da İstanbul'a hareket. Türkiye saati 17:25'de İstanbul

Havalimanı'na varış.

Viyana(3) 23-26 Mayıs / Türk Hava Yolları (23 - 26 Mayıs 2020)


