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LONDRA 
Atlasjet Havayolları ile  

08, 29 Ekim & 12, 26 Kasım & 10 Aralık 2015 Hareket… 3 Gece 
Atatürk Havalimanı hareket! 

 
01. Gün  İSTANBUL – LONDRA  
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali Atlasjet kontuarı önünde siz değerli konuklarımızla 07:00 buluşma. 
Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Atlasjet Havayollarının KK 6003 sefer sayılı uçuşu ile 09.25’te Londra’ya 
uçuş. Yerel saat ile 11.20’da Luton Havalimanı’na varışın ardından özel araçlarımız ile panoramik şehir turu. 
Görülecek yerler arasında; Parlemento Binası, BIG BEN Saat Kulesi, Westminister Köprüsü ve Manastırı, Trafalgar 
Meydanı, Amiral Nelson Anıtı, Hyde Park, Buckingham Sarayı, Oxford ve Regent alışveriş caddeleri, Thames Nehri, 
Meydanı bulunmaktadır. Tur sonrası otele transfer ve odaların alınması. Geceleme otelinizde. 
 
02. Gün  LONDRA  
Sabah kahvaltısının ardından tam gün serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan 
Oxford, Stonehenge ve Bicester turuna katılabilirler (75 Pound). Tur bitiminde otele transfer. Geceleme otelinizde.  
 
03. Gün  LONDRA  
Sabah kahvaltısının ardından tam gün serbest zaman. Arzu eden misafirlerimizle ekstra olarak düzenlenecek olan 
London Eye & Madame Tussauds turumuza katılabilirler (80 Pound). Turumuzun ardından arzu eden misafirlerimiz 
ekstra olarak düzenlenecek olan Royal Banquet & Show turumuza katılabilirler (65 Pound). Tur bitiminde otele 
dönüş ve serbest zaman. Geceleme otelinizde. 
 
04. Gün  LONDRA – İSTANBUL  
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Uçak saatine bağlı olarak Luton Havalimanı’na transfer ve Atlasjet 
Havayollarının KK 6004 sefer sayılı uçuşu ile 12.15 ‘te Atatürk Havalimanına uçuş. Yerel saat ile 18.00’de 
havalimanı’na varış ve turumuzun sonu. 

 
 
 

08, 29 Ekim & 12, 26 Kasım  
& 10 Aralık 2015 

2 ve 3 Kişilik 
Oda / Kişi başı 

Tek Kişilik 
Oda Farkı 

3 – 12 Yaş 
Çocuk 

0 – 2 Yaş 
Çocuk 

4* Holiday inn London West vb 
( Şehir içi ) 

499 Euro 230 Euro 449 Euro 150 Euro 

4* Double Tree  Hilton vb 
( Şehir Merkezi ) 

649 Euro 290 Euro 549 Euro 150 Euro 

 
 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ 
* Havalimanı vergileri ve hizmetleri bedeli  
* Atlasjet Havayolları ile İstanbul / Londra (Luton) / İstanbul uçak bileti  
* Tercihinize göre seçeceğiniz kategori otelde 3 gece oda kahvaltı konaklama  
* Londra şehir turu   
* Alan/Otel/Alan transferleri 
* Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri  
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FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 
* Yurt dışı çıkış harcı bedeli (15 TL)  
*Her türlü otel ekstraları ve kişisel harcamalar 
 * Programda belirtilmeyen tüm gezi ve turlar  
* Müze ve ören yerleri girişleri  
* Seyahat sağlık sigortası (15 Euro)  
* İngiltere vizesi(Şahsi Başvuru). 
 
 
*** Ekstra turlar min. 20 kişi oluştuğunda yapılacaktır. Rehberlerimiz gerekli gördükleri takdirde ekstra turların 
günlerinde değişiklik yapabilirler.  
*** Sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için alternatif bilgiler bulunduğu durumda 
konaklayacağınız otel(ler)i gezi hareketinden 48 saat önce öğrenebilirsiniz. 
*** Yol üzeri yapılacak ekstra turlarda, tura katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından kente girmeden 
önce yol üzerinde yer alan toplu ulaşım kullanabilecekleri dinlenme alanlarına yönlendirilecektir.  
*** Programa dahil olan şehir turlarımız, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve panoramik olan yapılan 
maksimum 2 saat süreli, içeriği değişmemek kaydıyla farklı günlerde düzenlenebilecek olan turlardır. 
*** Promosyon ve Erken Rezervasyon kampanyalı turlarımızda misafir tarafından iptal ve değişiklik yapılamaz.  
*** Fuar, Kongre, Konser veya özel etkinlik gibi dönemlerde otellerimiz yukarıda belirtilen km.lerden daha fazla, 
merkeze daha uzak olarak kullanılabilecektir. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde turun hareketinden 15 gün önce 
tarafınıza bilgi verilecektir. 
 
 
Gezigen Turizm, havayolu ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir. 
Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir, tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi 
gerekmektedir. Yolcularımız uçak saatlerinin değişebileceğini bilerek turu satın almıştır.  
 
 


