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                               PRAG TURU PROMOSYON 
                                                                                PEGASUS HAVAYOLLARI İLE 

                                                                                               3 GECE  4 GÜN 

  1.GÜN:  ISTANBUL - PRAG 

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali Pegasus Havayolları kontuarı önünde saat 11.00 da buluşma.Bilet, 
bagaj ve pasaport işlemleri sonrasında Pegasus Havayolları nın PC 453 sefer sayılı uçuşu ile saat 12.50 de Çek 
Cumhuriyetinin başkenti Prag a hareket.Çek Cumhuriyetinin yerel saati ile saat 14.25 de Prag a varış. ( Türkiye saat 
diliminden 1 saat geridedir).Gümrük ve bagaj işlemleri sonrası alanda bizleri bekleyen otobüsümüz ile Prag şehir 
merkezine hareket.20 dk sürecek kısa bir yolculuk sonrası Prag kalesine varış ve şehir turumuz başlıyor.Prag şehir 
turu yürüyerek yapılır.Yaklaşık olarak 2 saat sürer.Şehir turumuz 9.yy da inşa edilen Bohemya ve Kutsal Roma 
imparatorları nın ve günümüzde de Cumhurbaşkanının ikamet ettiği Prag kalesi ile başlıyor.Daha sonra kale içerisinde 
bulunan Avrupa nın en büyük katedrallerinden biri St Vitus Katedralini dışarıdan göreceğiz.Sonrasında ise sırası ile, 
14 yy dan kalma Prag ın sembolu heykellerle süslü Charles Köprüsü nü, Eski şehir meydanını, 15 yy yapımı 
Astronomik saat ve Mustek Meydanı görülecek yerler arasındadır.Tur sonrası serbest zaman.Otelimize 
transfer.Konaklama otelimizde.    

2.GÜN : PRAG  ( KARLOVY VARY ) 

Sabah kahvaltı sonrası ekstra turumuza katılmayacak yolcularımız için serbest zaman. Bu gün rehberiniz tarafından 
sizler için Karlovy vary turu ekstra olarak organize edilecek.Turumuzun katılım ücreti 45 Euro.Prag şehrine 2 saat 
mesafede bulunan doğal güzelliği, muhteşem mimarisi ve şifalı suları ile ünlü Karlovy Vary turumuzda ilk olarak 
Atatürk ün kalmış olduğu oteli görüyoruz.Kuruluşu 14.yy a dayanan masalsı görünümlü şehir turumuz yaklaşık 1 saat 
sürecek.Tur sonrası ise öğle yemeği için serbest zaman.Rehberinizin belirleyeceği saatte buluşma ve Prag a dönüş.Bu 
gece dileyen yolcularımız için ekstra Ortaçağ gecesi düzenlenecektir.Katılım ücreti 60 Euro dur.Ortaçağ gecesi yemekli 
ve limitsiz içkilidir.Bu ekstra turuna katılmanızı özellikle tavsiye ediyoruz.Ortaçağ gecesinin atmosferi sizleri 
büyüleyecek. Konaklama otelimizde.  

3.GÜN: PRAG (DRESDEN- TEREZİN NAZİ KAMPI) 

Sabah kahvaltı sonrası ekstra turumuza katılmayacak yolcularımız için serbest zaman.Bu gün rehberiniz tarafından 
Dresden ve Terezin Nazi Kampı ekstra turu organize edilecek.Turumuzun katılım ücreti 60 Euro.Turumuzda ilk 
durağımız 2.Dünya Savaşı sırasında kullanılan Nazilerin getto toplama kamplarından biri olan Terezin ziyaret 
edilecek.Yahudilere karşı uygulanan soykırımın kanıtı durumundaki kamp a gerçekleştireceğimiz gezi sonrası eski 
Doğu Almanya nın en güzel şehirlerinden biri olan Dresden ziyaret edilecektir.Tur sonrası otelimize dönüş.Konaklama 
otelimizde.   

4.GÜN: PRAG - İSTANBUL 

Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman. Rehberimizin belirteceği saatte otelden ayrılarak Prag havaalanına geçiyoruz.  
Havaalanına varışı takiben  bilet ve gümrük işlemlerinden sonra Pegasus Havayolları PC 454 numaralı  seferi ile saat 
15:05’de İstanbul’a hareket.Türkiye saati ile 18:45’de varış ve turumuzun sonu. 

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER: 

 Pegasus Havayolları ile İstanbul Sabiha Gökçen / Prag / İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları 

 4  yıldız otellerde 3 gece oda kahvaltı konaklama 

 Prag şehir turu 

 Havaalanı – Otel – Havaalanı transferler 
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 Türkçe rehberlik hizmeti 

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 

 Vize ücreti  85 Euro 

 Yurtdışı çıkış harcı 15 tl 

 Ekstra turlar öğle ve akşam yemekleri 

 Kişisel harcamalar 

 

 


