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VİLNİUS - RİGA - TALLİNN 
 
 
1.GÜN: İSTANBUL – VİLNİUS  

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde Gezigen Turizm kontuarında saat 13:30 ‘da buluşma. Bilet ve gümrük 
işlemlerinden sonra Türk Hava Yolları TK 1407 nolu tarifeli seferi ile saat 15:30’da Vilnius’a hareket. Yaklaşık 3 saat 
süren uçuşumuz ardından yerel saat ile 18.05’de varış. Varışımızın ardından otelimize transfer. Serbest zaman. 
Geceleme otelimizde. 
 
2. GÜN VİLNİUS 
 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından panoramik şehir turuna çıkıyoruz. 11 Mart 1990 yılında 

Sovyet’lerden bağımsızlığını kazanan ilk ülke onurunu taşıyan Litvanya’lıların soyu MÖ 2500 yıllarında bu bölgeye 

yerleşen Baltık halklarından gelmektedir.13. yüzyılda Litvanya Grandüklüğü kurulmasından sonra Hristiyanlığı 

kabul etmiş, kral Jogoila Lehistan(Osmanlı Polonya’lılara Leh derdi) kraliçesi ile evlenmesi ile iki ülke kader birliğine 

başlamış, 1569 yılında tek bir ülkeye sonrasında 17. yüzyılın en büyük İmparatorluğuna dönüşmüş; UNESCO Dünya 

Kültür Miras Listesi’nde olan Vilnius şehirde görülecek yerler arasında; St. Peter ve Paul Kilisesi, Katedral Meydanı 

ve Vilnius Katedrali, Katedral Meydanı ve şehir surları göreceğimiz yerler arasındadır. Turumuz ardından dileyen 

misafirlerimiz rehberimiz ve özel araçlarımız eşliğinde ekstra olarak düzenlenecek olan Trakai turuna katılabilirler. 

Trakai Litvanya’nın Güneybatısında başkent Vilnius’a 28 km uzaklıkta 38 Bin nüfuslu tarihi ve turistik bir şehirdir. 

Şehir Peninsula Bölgesinde Lukos (Bernardinu), Totoriškiu, Galves, Akmenos, Gilušio adlarındaki göllerle çevrilidir. 

Bölgede ise küçük büyük 200 göl bulunmaktadır. Trakai şehrinde mimari, tarihi ve kültürel anıtlar bulunmaktadır. 

Trakai kalesi Litvanya’nın en bilinen kalesidir. Kale 20 YY’da onarım geçirmiştir. Kalede tarihi filmler olduğu gibi 

günümüzde diğer turistik tanıtım filmleri de çekilmektedir. 1962 yılından beri de  
kale içinde bir müze bulunmaktadır. Tur bitiminde otelimize transfer ve geceleme otelimizde. Trakai turu:  
50 € Kişi Başı 
 
3. GÜN VİLNİUS-RİGA (280 km)  
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından odaların boşaltılması Riga’ya hareket. Yol üzerinde dileyen 
misafirlerimiz rehberimiz ve özel araçlarımız eşliğinde ekstra olarak düzenlenecek olan Hill of Croses turuna 
katılabilirler. Turumuzun ardından yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 2 saat sonra Riga’ya varıyoruz. Otelimize 
transfer. Dileyen misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek Dauvaga nehir turumuza katılabilir. Nehrin toplam 
uzunluğu 1,020 km'dir ve nehir Letonya'nın en büyük nehridir. Nehir Rusya'dan doğar. 352 km'lik kısmı Letonya 
topraklarında bulunur. Letonya'nın başkenti Riga'da genişliği 700 m'ye kadar ulaşır. Nehir turumuzun ardından 
dileyen misafirlerimiz rehberimiz ve özel araçlarımız eşliğinde ekstra olarak düzenlenecek olan Rundale Sarayı 
Turuna katılabilirsiniz. Rundale Sarayı'na Riga'dan yaklaşık olarak 80 km lik bir yolculuktan sonra ulaşılmaktadır. 
Rundale Sarayı, Letonya ve Avrupa'da ki Barok ve Rokoko Sanatçı’nın en önemli eserlerinden biridir. 1736-1740 
yılları arasında ünlü İtalyan mimar Rastrelli tarafından Courland Dükü, Ernst Jonann Biron'un yazlık sarayı olarak 
inşa edilmiştir. Letonya toprakları Leh İmparatorluğu'na bağlı bir eyalettir. Tur sonrası otele 
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transfer. Geceleme otelimizde. Hill of Crosses Turu: 10 € Kişi Başı 
Nehir turu: 60 € Kişi Başı 
4.GÜN RİGA 

 

Rundale Sarayı turu - Dauvaga 

 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından panoramik şehir turu. Bu turumuzda görülecek yerler 

arasında; Ondördüncü yüzyıl yapısı Riga Kalesi 1330 yılında inşa edilmiş işgalci alman töton şövalyeleri isyan 

ettiklerinde kaleyi yıkmışlardır.1491 yılında kale tekrar inşa edilmiş ve tamamlanması 1515 yılında son bulmuştur. 

İçinde iki müze ev ofis ve cumhurbaşkanı ikamet etmektedir. Riga’nın sembolüdür. St. Jacob's Kilisesi, 

Brotherhoods of the Blackheads Evi 1399'da Blackheads Kardeşler tarafından yaptırılan tek Rönesans binasıdır. 

İlginç hikâyesi ile ünlü büyük ve küçük herkesin ilgisini çekmektedir. Guildhalls ile Kediler Evi, eski şehir duvarları, 

Dom Kilisesi, tiyatro ve Parlemento Binası görülecek yerler arasındadır. Turumuzun ardından dileyen misafirlerimiz 

için rehberimiz ve özel araçlarımız eşliğinde ekstra olarak düzenlenecek olan Gauja Ulusal Parkı ve Sigulda kalesi 

turuna katılabilirsiniz. Gauja Ulusal Parkı Uluslararası Doğayı Koruma Derneği listesinde yer alan Parkı geziyoruz. 

Letonya’nın en büyük ulusal parkı olan bu doğayı gezdikten sonra Sigulda Kalesi için yola  
çıkıyoruz. Turumuzun ardından otelimize transfer ve geceleme otelimizde. Gauja Ulusal Parkı ve Sigulda  
kalesi turu: 40 € Kişi Başı 
 

 

5.GÜN RİGA-TALLİNN (300 km) 
 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz için rehberimiz ve özel 
araçlarımız eşliğinde ekstra olarak düzenlenecek Jurmala Turumuzu gerçekleştirilecektir. Bu turumuzda Baltık 
denizinin kenarında yer alan kumsalları bulunan, orman içinde ahşap evleriyle hayran kalacağınız sahil bölgesidir. 
Ayrıca burada balıkçı evleri görerek somon balığı tadım turumuzu gerçekleştireceğiz. Turumuzun ardından 
Tallinn’e doğru yola çıkıyoruz. Yolumuzun üstünde bulunan Parnu sahil kasabasında mola veriyoruz. Parnu, 
Estonya'nın güneybatısında Parnu Nehri'nin Baltık Denizi'ne döküldüğü kıyıda bulunan yaklaşık 44 bin nüfuslu bir 
şehirdir. Hediyelik eşyalarınızı burada alabilirsiniz. Parnu, Estonya'nın yazlık başkenti olarak biliniyor. Uzun, beyaz 
kumlu, güzel bir kumsala sahip ve kaplıcaları ile de ünlüdür. Molamızın ardından yola devam ediyoruz. Tallinn de 
vardıktan sonra otelimize gidiyoruz. Geceleme otelimizde.  
Jurmala Turu ve Somon tadım turu: 45 € Kişi Başı 
 

6.GÜN TALLINN 
 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından Tallinn panoramik şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Tallinn, 

Estonya'nın başkenti ve ana liman kentidir  Baltık Denizi kıyısında, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin 80 kilometre 

güneyinde yer alır  İsmin kökeni Ortaçağın en eski kentlerinden biridir. Tallinn gezisinde, eski şehir meydanı, 

Toonmpea Kalesi, Dome Katedrali ve Alexander Nevsky Katedrali görülecek yerler arasındadır. Panoramik şehir 

turunun ardından dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Rocca Al Mare turuna katılabilirler. 

Burada sayısı az kalan açık hava müzelerden Rocca Al Mare’yi gezme imkânı bulacaksınız. Tur  
bitiminde otelimize transfer. Geceleme otelimizde.  
Rocca Al Mare kişi başı: 25 € Kişi Başı 
 

7.GÜN TALLİNN 
 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz eşliğinde 

ekstra olarak düzenlenecek olan Helsinki turuna katılabilirler. Feribotla 2 saatlik yolculuğun ardından Helsinki’ye 

varıyoruz. Baltik Denizi, Bothnia Körfezi ve Finlandiya Körfezi ile çevrili olan Finlandiya Cumhuriyeti, Avrupa’nın en 

kuzeyinde Rusya ile İsveç arasında bulunan bir İskandinav ülkesidir. Avrupa'da Helsinki'den daha fazla doğaya ve 

denize yakın olan kent bulunmamaktadır. Helsinki doğa, deniz ve tarihin meydana getirdiği bir şehirdir. İlk olarak 

şehir turumuzda görülecek olan yerler arasında; Senato Meydani (Senaatintori) kentin resmi merkezidir.  
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Lutheran Kilisesi, sert kaya içerisinde oyularak yapılmış olan kilise, Timo ve Tuomo Soumenlainen mimarları 

tarafından inşa edilmiştir. Finlandiya'nin tas devrinden günümüze gelen tarihine taniklik eden zengin bir 

koleksiyona sahip olan Finlandiya Ulusal Müzesi (Kansallismuseo), Helsinki Olimpiyat Stadyum ve kentte çok sayıda 

bulunan müzeler panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Şehir turumuzun ardından altı ada üzerinde inşa 

edilen Suomenlinna kalesine geçiyoruz. Suomenlinna kalesi, yerleşim alanı olarak kullanılan bir deniz hisarıdır. 

UNESCO Dünya Miraslarından biri olan hisar, bünyesinde barındırdığı lokalleri, doğal atmosferi ve piknik alanlarıyla 

Helsinki'nin görülmesi gereken başlıca yerlerindendir. Turumuzun ardından feribotla Tallinn’e  
geçiyoruz. Otelimize transfer ve geceleme otelimizde.  
Helsinki Turu: 130 € ( Tur kayıt esnasında alınır ise 100€ ) Kişi Başı 

 

8. GÜN 
 

TALLİNN-İSTANBUL 

 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından serbest zaman. Rehberimizin belirleyeceği saatte buluşma ve 
havalimanına transfer. Türk havayollarının TK 1422 tarifeli seferi ile 18:30 da İstanbul’a hareket. 4 saat sürecek 
yolculuğumuzun ardından 21:50’de İstanbul’a varış ve Gezigen Turizm hizmetlerinin sonu. Bir sonra ki turumuz da 
görüşmek dileğiyle. 

 
  

 

ÜCRETE DAHİL HİZMETLER: 
 
 

 Türk Hava Yolları Tarifeli Seferi İle İstanbul – Vilnius/Tallinn - İstanbul Uçak Bileti


 Havalimanı Vergileri,


 3*ve 4*Otellerde 7 Gece Oda Kahvaltı Konaklama,


 Alan/Otel/Alan Transferleri


 Riga,Vilnius ve Tallinn panoramik şehir turları
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 Profesyonel Gezigen Turizm Rehberlik Hizmetleri


 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki Sorumluluk Sigortasıdır)
 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:  

 Schengen Vize Ücreti Ve Hizmet Bedeli 120 €(İsteğe Bağlı)


 Yurt Dışı Çıkış Harcı Bedeli 15 TL (Sadece Bankaya Veya Havalimanı Vergi Ofisine Ödenir)


 Programda Belirtilmeyen Tüm Gezi Ve Turlar,


 Şahsi Harcamalar


 Şoför Bahşişleri(Kişi Başı 5 €) (İsteğe Bağlı)


 Ekstra Helsinki turu


 Müze Ve Ören Yerleri Giriş Ücretleri (İsteğe Bağlı)


 30.000 € Teminatlı Seyahat Sigortası ( 15 € ) (İsteğe Bağlı) (65 yaş üzeri 30 €
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