‘’Sizin işiniz bizim dünyamız’’
ALMANYA ROMANTİK YOL&AVUSTURYA HALLSTATT BAHAR 2019
TURU
FRANKFURT MAINHEIM(1), WURZBURG(1), SALZBURG(2)
HALLSATT
Görme
İmkanı
!! !!
Paraguay
ve Uruguay
Görme
İmkanı

THY TARİFELİ SEFERİ FRANKFURT GİDİŞ, MUNİH ’DEN THY İLE
AİR FRANCE TARİFELİ SEFERİ İLE
DÖNÜŞ
14 – 27 Nisan 2018
19-23 NİSAN 2019
11 Gece 13 Gün
4 Gece 5 Gün
** Heidelberg, Rothenburg, Wurzburg Hallsatt, Münih
Ekstra turlar Dahil !!

Gidiş

Dönüş

Tarihler

Günler

Kalkış ve İniş Saatleri

İstanbul

Frankfurt

19 Nisan

Perşembe

07:55 – 10:10

Münih

İstanbul

23 Nisan

Pazartesi

18:25 – 22:05

1.GÜN: İSTANBUL – FRANKFURT // 19 NİSAN 2019 Cuma
Turumuz 19 Nisan 2019 Perşembe günü saat 04:45’de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde buluşmamız ile

başlıyor. Check – in işlemleri ve pasaport kontrolünün ardından saat 07:55’de Türk Havayollarına ait TK 1587 sefer
sayılı uçak ile Frankfurt’a uçuyoruz. Varısımızın ardından panaromik şehir turuna başlıyoruz. Turumuza Goethe’nin
evi, Domplatz’da inşa edilen Katedral, 600 yıllık Belediye binası Römer, 260m kıtanın en yüksek binası Vommerzbank
Kulesi görülecek yerler arasındadır. Ardından Heidelberg Gezisi ile devam ediyoruz. Ortaçağdan kalma bir masal şehri
olan Heidelberg kırmızı çatılı evleri ile bizleri karşılıyor. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği Heidelberg Şatosu, Main Köprüsü
ve ünlü maymunu, Herkül Çeşmesi, Heiligggeistkirshe Kilisesi ve Studentenkarzer(öğrenci hapishanesi) göreceğiz.
Geceleme otelimizde.

2.GÜN: WURZBURG, WEIKERSHEIM, BAD MERGENTHEIM // 20 NİSAN 2019 Cumartesi
Otelde alınacak kahvaltının ardından ilk durağımız Wurzburg’a doğru hareket ediyoruz. (Frankfurt-Wurzburg yaklaşık
150 km) Wurzburg’da gezimize başlıyoruz. Görülecek yerler arasında, Rönesans ve Barok tarzının etkilerini
göreceğimiz Kraliyet Sarayı, Mainfrankiscshes Müzesi, 1719’da inşa edilen Rokoko mimarisinin etkisinin görüldüğü
Residenspltatz, Katedral Dom. Ardından gezimize 12.yy’dan kalma Weikerheim kasabası ve şato turu ile devam
ediyoruz.(Wurzburg-Weikersheim arası yaklaşık 45 km) Bad Merhentheim kasabasına geçiyoruz. (WeikersheimMergentheim yaklaşık 15 km) Bu tarihi kasaba Avrupa’nın en zengin kaynak sularına sahip.
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Gezimizin ardından otele transferimiz gerçekleşiyor. Geceleme otelimizde.

3. GÜN: ROTHENBURG, AUGSBURG, SALZBURG

// 21 NİSAN 2019 Pazar

Kahvaltının ardından Rothenburg şehrine doğru hareket ediyoruz. Rothenburg şehri 30 yıl savaşlarında etkilenen tüm
şehirlerin içinde Rothenburg en iyi korunmuş şehirdir.Noel köyü olarak bilinen meydandaki yürüyüş yolunda alışveriş
yapma imkanı olacaktır. Serbest zaman ardından opsiyonel olarak Augsburg şehir turu yapılabilir. Geceleme
otelimizde.
Ekstra: Turu: usd( Kişi başı)

4.GÜN: SALZBURG, HALLSTATT // 22 NİSAN 2019 Pazatertesi
Kahvaltının ardından Avusturya’nın büyüleyici yüzü Hallstatt gezimizi gerçekleştirmek üzere yola çıkıyoruz.
Avusturya’nın bu mükemmel kasabası , Almanya Avusturya sınırında olan Salzburg şehrinin 80 km. güneydoğusunda bulunan
göl kıyısına kurulmuş ve etrafı dağlarla çevrilmiş olan büyüleyici bir kasaba. Bu muhteşem kasaba doğal güzelliği ve görselliği
ile tabiki UNESCO dünya mirası listesinde yerini almış.
Öğleden sonra Salzburg’da serbest zaman. Salzburg, Hallstatt gibi tuz madenleri ile de meşhur bir yer. Otel’e
transfer ve konaklama otelimizde.
Ekstra: Turu: usd( Kişi başı)

5.GÜN: MUNİCH //23 NİSAN 2019 Salı
Kahvaltının ardından son durağımız Münih’e doğru hareket ediyoruz. (Salzburg-Münih arası yaklaşık 145 km uzaklıktadır)
Münih’te panaromik şehir turumuzu gerçekleştireceğiz. İstanbul uçuşumuza kadar serbest zaman.
Sonra Türk Havayolları’na ait TK 1636 sefer sayılı uçağı ile saat 18:25’de İstanbul’a hareket ediyoruz.
İstanbul’a varışımız yerel saat ile 22.05’de. Turumuzun sonu. Bir sonraki turumuzda görüşmek dileğiyle.
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Almanya Romantik Yol&Avusturya Salzburg Turu

2/3 Kişilik Odada Kişi
Başı Tur Fiyatı

Single Oda
Farkı

0-2 Yaş
Bebek

2-11 Yaş Çocuk

3* ve 4* Otellerde 4 gece standart odalarda konaklama

820-EUR

150-EUR

Paket Fiyata Dahil Hizmetler :
•
•
•
•
•
•
•
•

Türk Havayolları ile İstanbul – Frankfurt–Münih - İstanbul gidiş dönüş ekonomi sınıfI uçak bileti ve bu bilete ilişkin alan
vergileri.
Frankfurt veya Mannheim’da 1 gece oda + kahvalti
Wurzburg ‘da 1 gece oda + kahvaltı konaklama
Salzburg’da 2 gece oda+ kahvaltı konaklama
Tüm ekstra şehir turları panoramik şehir turları
Günü birlik Hallstatt turu
Programda belirtilen tüm transferler
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri.
Paket Fiyata Dahil olmayan Hizmetler :

•
•
•
•
•

Yurtdışı çıkış fonu ( 15 TL )
Programda belirtilmeyen Öğle ve akşam yemekleri
Seyahat Sigortası
Kişisel harcamalar
Bahşişler

Sergi Turizm, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler
değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli
pasaport olması mecburidir. Paket tura katılacak sayının yeterli olmaması durumunda 20 gün öncesinden tur iptali tüketiciye
bildirilir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Uçuş saatlerimizi bürolarımızdan öğrenebilirsiniz. Havayolu
şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Sergi Turizm sorumlu tutulamaz. Sergi Turizm gerekli
gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Şehir tanıtım turları şehre varış
saatine göre bir sonraki gün gerçekleştirilebilir. Sergi Turizm, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı
tutar. Turun iptali durumunda vize ücreti iade edilemez. Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/
günler dışında başka bir gün yapılabilir. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi
ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Sergi Turizm sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak
uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir. Tur
programında belirtilen ekstra geziler minimum 20kişi katılımı şartına göre düzenlenmektedir. Yeterli sayı tamamlanmadığı
durumlarda yapılmamakta veya içerik ve maliyetler katılımcı sayısına göre düzenlenmektedir.

Peru’da Tüm Ekstra Turlar Dahil

