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AMSTERDAM TURU 
ONUR HAVAYOLLARI İLE 3 GECE 

TUR TARİHİ: 22 AĞUSTOS 

 

 

 

1 GÜN İSTANBUL- AMSTERDAM  

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminalinden yapılacak uçuşumuz için uçuştan  2 saat önce havalimanında 
olmanız gerekmektedir. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Onur Havayolları’nın 8Q 371 tarifeli seferi ile 
saat 11:15’de Amsterdam’a hareket. Saat 14:00’da varış. Otele serbest  transfer. Geceleme otelimizde. 

  

2 GÜN. AMSTERDAM 

Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından serbest zaman ve tüm gün Amsteramın tadını çıkarta 
bilirsiniz.Geceleme Otelimizde. 
Dileyen misafirlerimiz alışveriş yaparak,dileyen misafirlerimiz ise Amsterdamın Kanalları dolaşıp, Bloemen market 
çiçek pazarını ve Albert Cuypstraat pazarını ziyaret ederek, Magere Brug Köprüsü’nü görüp akşam üzeri 
Vondelpark’ta dinlenerek günleri tamamlaya bilirler. 

  

3 GÜN. AMSTERDAM 

Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından serbest zaman ve tüm gün Amsteramın tadını 
çıkarabilirsiniz.Geceleme Otelimizde. 
Dileyen misafirlerimiz Amsterdamın renkli sokaklarında gezerek veya güzel cafelerde oturarak vakit 
geçirebilirler,dileyen misafirlerimiz ise Şehirin kalbi olan Dam meydanın eşsiz görkemliği ve Yeldegirmenlerini 
görüp gezme fırsatı bulabilirler. 

  

4 GÜN. AMSTERDAM - İSTANBUL  

Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından saat 10:00'da odaların boşaltılması ve serbest zaman. Havalimanına 
serbest transfer. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Onur Havayolları 8Q 372 tarifeli seferi ile saat 
14:55'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na uçuş. Rahat ve konforlu bir uçuşun ardından yerel saat ile 19:25’de 
İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

  
 

  

 

OTELLER 

3 Yıldız 3*UZAK OTEL - AMSTERDAM 

  
Otellerimiz, yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir. 
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ÜCRETLER 

Tarih Sınıf 
2 Kişilik Odada 
Kişi Başı 

İlave Yatak Tek Kişi Çocuk Fiyatları Döviz Kontenjan 

22/08/2016-25/08/2016 3* HOTEL 379.00 379.00 519.00 
0 - 2 Yaş 160.00 
2 - 12 Yaş 379.00 

EUR 
 

 

Fiyatlara tur programı, havalimanı vergisi ve sigorta bedeli dahildir.Gün içindeki kur değişimi TL fiyatlara 
yansıtılmaktadır. Ödeme anındaki kurlar geçerlidir. 

 

  

01 - 08 - 15 - 22AGUSTOS2016 
 

  
ONURHAVAYOLLARI 
8Q 371 İSTANBUL-AMSTERDAM 11:15-14:00 
8Q 372 AMSTERDAM-İSTANBUL14:55-19:25 

  

 

  

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Onur Havayolları tarifeli seferi ile istanbul - Amsterdam - İstanbul gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti 

 Amsterdam'da 3 gece 4 gün belirtilen veya benzeri otellerde oda-kahvaltı (3 continental kahvaltı) 
konaklama 

 Havalimanı ve güvenlik vergileri 

 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortası) 

 KDV dahildir 
 

  

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Türkçe rehberlik hizmeti 

 Havalimanı / Otel / Havalimanı transferleri 

 Amsterdam panoramik şehir turu 

 Vize ücreti,servis bedeli 120 EURO (Vize için gerekli evrakları lütfen isteyiniz.) Her türlü kişisel harcamalar 
ve otel extraları. Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine 
yatırabilirsiniz) 

 Müze ve ören yerleri girişleri 

 Yukarıda ve programda dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her türlü hizmet 

 SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu nedeni ile tura 
katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını sağlamaktadır.( Seyahat 
iptali nedeniyle tazminat başvurularında uygulanacak sigortalı katılım payı (muafiyet) vize ile ilgili 

http://www.gezigen.com/
mailto:info@gezigen.com


 

GEZİGEN TOURİSM TÜRSAB A 4212 
Tel : 0216 347 67 65 Pbx 

Web : www.gezigen.com e – mail : info@gezigen.com 
 
 

iptallerde % 25, diğer hallerde %18 oranındadır.Teminat detayları sigorta şartnamesinde yer almaktadır.. 
Bununla birlikte bagaj kaybından, hasarına, hırsızlıktan, ferdi kaza teminatına kadar birçok ek teminatı 
barındırmaktadır.) İptal teminatında tur bedeli kişi başı 3000 euro ile sınırlıdır. 

 
 

  

KADEMELİ FİYATLANDIRMA UYGULANMAKTA OLUP GÜN İÇİNDE FİYAT DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. 
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