
 

 

YILBAŞI ÖZEL VİYANA                       

TURU 
  

3 GECE 4 GÜN 

 
   1.GÜN İSTANBUL - VİYANA 
 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde Gezigentur kontuarında saat 07:00’de buluşma. 
Bilet ve gümrük işlemlerinden sonra Türk Hava Yolları TK 1883 nolu seferi ile saat 09:30’da 
Viyana’ya hareket, saat 10:00'da varış. İnişimizi takiben bizi bekleyen özel otobüsümüzle Viyana 
şehir turu. Görülecek yerler: Opera Binası, Sanat Tarihi Müzesi, Parlamento Binası, Belediye 

Binası, Hof Theatre, Üniversite, Votiv Kilisesi, Maria Teresa Meydanı ... Sonrasında otelimize 
transfer, yerleşme ve serbest zaman. Akşam arzu edenler için ekstra Grinzig turuna katılma 
imkanı. Geceleme otelimizde. 

 

2.GÜN VİYANA 
 
Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu edenler için ekstra yarım günlük Mayerling & 
Seegrotte (Viyana Ormanları) ve akşam ki Klasik Müzik Konseri turlarına katılma imkanı. 
Geceleme otelimizde. 

 

3.GÜN VİYANA 
 
Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu edenler için ekstra Bratislava & Budapeşte 
turuna katılma imkanı. Geceleme otelimizde. ***iyi seneler dileriz*** 

 

4.GÜN VİYANA - İSTANBUL 
 
Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman. Akşamüzeri havalimanına transfer, bilet ve gümrük 
işlemlerinden sonra Türk Hava Yolları TK 1888 nolu seferi ile saat 19:20’de İstanbul'a hareket, 
saat 23:50’de varış ve turumuzun sonu. 

 

NOT  
** 3 kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir. 

 

** Ekstra turlarımız yeterli katılım sayısı ile gerçekleşmektedir. 

 

** Ekstra tur günleri değişebilir. 

 

** Türk Hava Yolları uçuşlarında her kişinin 1 bagaj ve 20 kilo hakkı vardır. 

 

20 kiloyu geçen bagajlar için ücret farkı ödenmesi gerekmektedir. 

 

Eşli – çocuklu dahi olsa tek bagajda 20 kilo sınırı aşılamamakta ve fark ödenmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple her kişi için 1 bagaj tavsiye edilir. 

 



 

El bagajları maksimum 7 kilo olmalıdır. 

 

** Yurtdışı çıkış harç pulunuzu almayı unutmayınız. 

 

** Güvenlik noktalarında, el bagajınız sıvılar ve diğer yasaklı maddelere karşı kontrol 

edilecektir. 

 

** Havayolunun uçağa biniş kapısının değişebileceğini göz önüne alarak uçağa gitmeden 
önce lütfen kontrol ediniz. 

 

** Tur süresince tüm özel eşyalarınıza titizlikle sahip çıkmanızı rica ederiz. Unutulan 
eşyaların her türlü sorumluluğu misafirlerimize ait olup, Gezigentur unutulan eşyaların 
bulunmasından ve getirilmesinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bulunan eşyalar 
bulunduğu ülkeden karşı ödemeli kargo hizmeti ile misafirlerimize gönderilecektir. 

 

** Otellerde sunulan continental kahvaltı tereyağı, reçel veya bal, ekmek, çay veya kahve 
ile meyve suyundan oluşmaktadır. Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edilebilir.  

 
 

 

OTELLER 

4 Yıldız  KAVALIER 

 Otellerimiz ,yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir.  

 

EKSTRA TURLAR  
 

..VIYANA ORMANLARI-SEEGROTTE MAĞARA GÖLÜ-SCHÖNBRUNN SARAYI 60 

EURO  
 
Viyana ormanları içinde yapacağımız yarım günlük bu gezimizin ilk durağı olan Seegrotte yüzyılın 
başında maden olarak açılmış yapay bir mağaradır. Burada özel rehber eşliğinde gezerken Nazilerin 
ilk jet uçağını üretmek için fabrika olarak kullandığı mağarada çalışan esirlerin günlerini geçirdikleri 
atölye ve şapeli görecek ve mağaradaki gölde tekne ile gezeceğiz.Gezintimizin devamında Schöbrunn 
Sarayını ziyaret edeceğiz.  
 

Dahil olan servisler: Ulaşım + Müze Girişleri + Rehberlik 
 
SCHÖNBRUNN SARAYI 40 EURO   
Schönbrunn Sarayı'nın bahçeleri, içi, müze bölümü  
 

Dahil olan servisler: Ulaşım + Müze Girişi + Rehberlik 
 
KLASİK MÜZİK KONSERİ 55 EURO   
Sezonuna göre klasik müzik konseri veya vals ve bale gösterisi.  
 

Dahil olan servisler: Ulaşım + Rehberlik + Giriş  
 

Çocuk indirimi yoktur.  

 

GRINZING 45 EURO  
 



Bir bağcılık köyü olan ve özellikle beyaz şarapları ile ün yapmış olan Grinzing Köyü şimdilerde 

otantik binaları ve tipik restoranları ile turistlerin uğrak yeri olmuştur. Viyana’nın 20 dk. kadar 

dışında olan Grinzing’de alınacak yemek sırasında akordeon ve keman eşliğinde eğlence turu. 

 

Dahil olan servisler: Ulaşım + Rehberlik + Yemek + İçecek  

 

..BUDAPEŞTE & BRATISLAVA ŞEHİR TURU 100 EURO   
Slovakya ve Macaristan'ın başkentleri Bratislava ve Budapeşte şehir turları.  
 

Dahil olan servisler: Ulaşım + Şehir Tur + Rehberlik  

 

CAMELOT 45 EUR   
Camelot (Ortaçağ tarzı) restaurant  
 

Dahil olan servisler: Ulaşım + Rehberlik + Yemek + İçecek  
 
 
 
 

 

ÜCRETLER 
 

Fiyatlara tur programı, havalimanı vergisi ve sigorta bedeli dahildir.Gün içindeki kur değişimi TL 
fiyatlara yansıtılmaktadır. Ödeme anındaki kurlar geçerlidir. 

 
 
 
 

         ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 

 Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul - Viyana - İstanbul uçak biletleri

 Havalimanı ve güvenlik vergileri, Atatürk havalimanı yer hizmetleri

 Özel araçlarımız ile Havalimanı – Otel – Havalimanı transferleri

 Seçilen kategori otelde 3 gece oda + açık büfe kahvaltı konaklama

 Panoramik Viyana şehir turu (Müze girişlerini içermez)

 Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri

 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.)

 KDV Dahildir.
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ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 

 Schengen vize ücreti ve vize hizmet bedeli 120 EUR

 Ekstra turlar (Ekstra tur günleri değişebilir)

 Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz)

 Yılbaşı Gala Yemeği


 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.

 Seyahat güvence paketi ücreti tur bedeliniz ile orantılı olarak değişmektedir.

 Ankara - İzmir - Antalya çift yön iç hat bağlantı kişi başı 60 EUR

 Diğer iller çift yön iç hat bağlantı kişi başı 110 EUR

 Kıbrıs çift yön iç hat bağlantı kişi başı 130 EUR
 
 
 

 

KADEMELİ FİYATLANDIRMA UYGULANMAKTA OLUP GÜN 
İÇİNDE FİYAT DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. 
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