
 

 

 

GEZİGEN TOURİSM TÜRSAB A 4212 
Söğütlüçeşme cad.no: 79 / 19  Kadıköy– İstanbul Telefon / fax : 0216 347 67 65 pbx 

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

YILBAŞI ÖZEL 
AMSTERDAM TURU 

  

4 GECE 5 GÜN 
 

1.GÜN İSTANBUL- AMSTERDAM(TEKNE TURU) 
 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş Terminali Gezigentur kontuarı önünde saat 08:30’da 
buluşma. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Onur Air Havayolları’nın 8Q371 
tarifeli seferi ile saat 11:15’da Amsterdam’a hareket. Saat 13:55’de varış ve alanda 
bekleyen özel otobüsümüz panoramik Amsterdam şehir turu. Tur esnasında; Dam 

Meydanı, Kraliyet Sarayı, Çiçek Pazarı, Kırmızı Fener Sokağı görülecek yerler 
arasındadır. Arzu eden misafirlerimiz rehberimiz tarafından organize edilecek ekstra 

Amsterdam Tekne Turu'na katılabilirler.Tur bitiminde otelimize transfer. Geceleme 
otelimizde.  
 

2.GÜN AMSTERDAM (MARKEN & VOLENDAM - GRAND HOLLAND TURU) 
 
Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden konuklarımız 
rehberimizin düzenleyeceği ekstra Marken-Volendam Turu ve/veya Grand Holland 
Turu'na ya da her iki tura birlikte tam gün olarak katılabilirler. Tur sonrası otelimize 
transfer. Geceleme otelimizde. 

 

3.GÜN AMSTERDAM - (BRUGGE TURU) 
 
Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden konuklarımız 
rehberimiz tarafından ekstra olarak düzenlenecek olan Brugge Orta Çağ Kenti Turu'na 
katılabilirler. Orta Çağ'dan günümüze kadar yapısını büyük oranda koruyabilmiş bu şehirde 
ortaçağ evlerini, kanalları, masnastırları görecek ve bu Orta Çağ masalını daha iyi 
hissedeceksiniz.. Tur sonunda otele geri dönüş ve geceleme otelimizde. 

 

4.GÜN AMSTERDAM 
 
Otelde alınacak sabah kahvaltısı sonrasında serbest zaman. Geceleme otelimize. Yılbaşı 
kutlamaları için serbest zaman. 

 

 

5.GÜN AMSTERDAM İSTANBUL 
 
Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve serbest zaman. Daha sonra rehberimiz 
tarafından belirtilmiş olan saatte havalimanına transfer. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin 
ardından Onur Air Havayolları'nın 8Q372 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. 
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OTELLER 

4 Yıldız DORINT HOTEL - AMSTERDAM  
Otellerimiz, yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir. 
 

 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 

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


 Amsterdam'da 4 gece 5 gün belirtilen veya benzeri otellerde oda-kahvaltı (4 

continental kahvaltı) konaklama
 Alan / Otel / Alan transferleri

 Panoramik Amsterdam şehir turu

 Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri

 Havalimanı vergileri ve hizmet bedeli

 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortası)

 KDV dahildir.
 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 

 Vize ücreti, servis bedeli 120 EURO

 Müze ve ören yerleri girişleri

 Yukarıda ve programda dâhil 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 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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