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Şeker Bayramı 

BENELUX & ROMANTİK ALMANYA 

BRÜKSEL (2) - AMSTERDAM (2) - RHEINLAND  (2)- LÜKSEMBURG (1)  

Türk Havayolları ile  

03 Temmuz 2016 Hareket 7 Gece 

 ( Lüksemburg Gidiş – Lüksemburg Dönüş ) 
 

1. GÜN: ISTANBUL – LÜKSEMBURG – BRUKSEL 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali önünde saat 07.00’de hazır bulunulması. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından 

Türk Havayollarının TK 1353 sefer sayılı uçuşu ile 09.20’de Lüksemburg’a uçuş. Yerel saat ile 11.45’da varış ve Havalimanında 

bizleri bekleyen özel otobüsümüzle Brüksel’e hareket ve ardından şehir turu. Kraliyet Sarayı, Çin ve Japon evleri, Grand Place, 

Borsa Binası, Atomium ve Heysel stadyumu görülecek yerler arasındadır. Daha sonra otelimize transfer ve yerleşme. Geceleme 

otelimizde 

  

2. GÜN:  BRUKSEL  

Sabah kahvaltısının ardından arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak organize edilecek olan Brugge & Gent (65 Euro) turuna 

katılabiliriler. Turumuzda; Belçika’nın dantelleri ve goblenleri ile ünlü şirin Ortaçağ kenti Brugge‘ ü, ardından Schelde Nehri ve 

Lys ırmaklarının birleşminde kurulmuş olan Gent’i gezme imkanı bulacaksınız. Tur bitiminde otele transfer.  

 

3. GÜN:  BRUKSEL ––AMSTERDAM  

Sabah kahvaltısının ardından Amsterdam’a hareket ediyoruz. Tur bitimi Amsterdam ‘a hareket. Varışımızın ardından Amsterdam 

şehir turu; Turumuzda; Dam Meydanı, Kraliyet Sarayı, Çiçek Pazarı, Kırmızı Fener Sokağı görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası 

otele hareket ve yerleşme. Arzu eden misafirlerimiz ekstra düzenlenecek olan Amsterdam Kanal turuna (15 Euro) katılabilirler. 

Geceleme otelinizde. 

 

4. GÜN: AMSTERDAM 

Sabah kahvaltısı ardından arzu eden konuklarımızla ekstra olarak düzenlenecek Mega Hollanda turumuzda; Marken & 

Volendam ve Yel Değirmeni, ziyaret edilecek olup sonrasında Hollanda’nın gözde şehirleri Rotterdam, Gouda, Delft, Den Hague 

panoramik olarak görülecektir. (85 Euro) Tur bitimi geceleme otelinizde. 

 

5. GÜN: AMSTERDAM –ROMANTIK ALMANYA 

Sabah kahvaltısının ardından Romantık Almanya’ya hareket. Yol üzerinde arzu eden misafirlerimiz Köln, Cochem – Mosel 

Vadisi (50 Euro) turuna katılabilirler. Turumuzda Gotik Katedrali, alışveriş caddeleri ve Rhein Nehri ile ünlü Köln’de gezebilir, 

muhteşem güzellikteki manzarası, şatoları ve şarapları ile ünlü Mosel Nehri kıyısındaki Cochem’ i görebilirsiniz. Tur sonrası 

Romantik Almanya bölgesi otelimize transfer ve yerleşme. Geceleme otelimizde.   

 

6. GÜN: ROMANTIK ALMANYA 

Sabah kahvaltının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenecek olan Romantik Yol turuna 

(90 Euro) katılabilirler. İlk durağımız Rothenburg. Hiçbir yerde Orta Çağ burada olduğu kadar korunmamıştır. Burayı gezerken 

zaman mı durdu diyebilirsiniz. Eski evleri, sessiz mekanları ve köşeleri, kuleleri, kapıları, setleri, depoları ve şarap evleri ile eski 

şehri gezen buna gerçekten inanabilir. Rothenburg’ un ardından Würzburga hareket ediyoruz. Würzburg, Main Nehri’ nin 

yanında küçük bir şehirdir. Gezimizde, Kraliyet Sarayı, Rezidenz Platz ve Katedral’ı göreceğiz. Ardından 12.yy’dan kalma 

Wikersheim Kasabasını görüp rotamızı Dinkelsbühl ‘a çeviriyoruz Almanya'nın tarihi açıdan önemli şehirlerinden biri olan 
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Dinkelsbühl Romantik yolun kuzey kısmında yer alır ve kuzey kısmındaki 30yıl savaşlarının da yaşandığı önemli 3 şehirden 

biridir. Tur bitiminde otelimize döneceğiz. Geceleme otelinizde. 

 

7. GÜN: ROMANTIK ALMANYA – LUXEMBURG 

Sabah kahvaltısının ardından Lüksemburg’a hareket. Arzu eden misafirlerimiz yol üzerinde ekstra düzenlenecek olan Trier (35 

Euro) turuna katılabilirler. Turumuzda Almanya’nın en eski şehirlerinden biri olan Trier’ de opera binası, tren garı, Karl Marx'ın 

evini de görme fırsatı bulacağız. Tur bitimi Luxemburg’a hareket ve panoramik şehir turu. Turumuzda; Petrus vadisini, eski şehir 

merkezini ve dar sokaklarını, şehir katedralini, Dükler sarayını görme imkânına sahip olacaksınız. Tur bitimi Otelimize transfer ve 

geceleme otelimizde.  

 

8. GÜN:   LUXEMBURG 

Sabah kahvaltısı ardından serbest zaman. Ardından uçak saatine bağlı olarak Havalimanına transfer ve Türk Havayollarının TK 

1354 sefer sayılı uçağı ile 12:45’ de İstanbul’a uçuş ve 17.00’de Atatürk Havalimanına varış. İç hat bağlantısı alan misafirlerimiz 

uçuşlarına müsait olan saatlerde devam edeceklerdir. Turumuzun sonu. 

 

OTELLER 
2 ve 3 Kişilik 

Oda / Kişi başı 

Tek Kişilik 

Oda Farkı 

03 – 12 Yaş 

Çocuk 

0 –2 Yaş 

Çocuk 

3* & 4*  Oteller 799 Euro 250 Euro 749 Euro 150 Euro 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ 

 Havalimanı vergileri  

 Türk Havayolları ile İstanbul-Lüksemburg / Lüksemburg -İstanbul parkurunda uçak bileti  

 Seçilecek kategori otellerde oda kahvaltı konaklamalar   

 Alan/otel/alan transferleri  

 Özel otobüslerimiz ile tüm şehir transferleri  

 Amsterdam, Brüksel, Paris, Lüksemburg’da panoramik şehir turları  

 Profesyonel rehberlik ve asistanlık hizmetleri  

 Otel vergileri  

 Turist Şehir vergileri 
 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 

 Vize ücreti, servis bedeli ( 120 EURO ) 

 Zorunlu sigorta ücreti (10 EURO) 

 Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları  

 Yurt dışı çıkış harcı bedeli  

 Müze ve ören yerleri girişleri  

 Şoför tipleri 5 Euro  (isteğe bağlı)  

 

 

*Luxemburg konaklamaları; Luxemburg, Belval, Thionville, Leıweng ve kirchberg bölgelerinden yapılacaktır 

** Rheinland konaklaması; Würzburg, Frankfurt, Mainz, veya Wiesbaden bölgelerinde yapılacaktır. 

 

OTEL İSİMLERİ 

Amsterdam(Şehir Dışı) Brüksel (Yarı Merkezi) Rheinland ** Lüksemburg * 

4* Hyatt Place Hoofddorp 4* NH Brussels Airport 3*  Hotel Mainzer Hof 3* Campanile Hotels 

4* NH Hotels 3* Thon Hotels 
4*  Holiday Inn Frankfurt  

4* Best Western Hotels 

3* Ibis Hotels 

4* Novotel Luxembourg  

3* Ibis Hotels 3* Best Western Hotels   

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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ÖNEMLİ NOTLAR 

***Tur Programımız minimum 40 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.  Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı 

takdirde, son iptal bildirim tarihi tur kakışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen tur acenteniz 

aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir. 

***Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli 

bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce acenteniz tarafından bildirilecektir. 

***Fuar, kongre, konser,  etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’ lerden ve lokasyonlardan 

fazla mesafede kullanılabilir. Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce acenteniz tarafından bilgi 

verilecektir. 

*** 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart  

yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar. Açma-kapama ve 

coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında 

odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin 

yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir. 

***Tur programında dahil olan hizmetlerden Otelde alınan Kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne uygun 

olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir 

mönü ile sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir. 

 


