ORTA AVRUPA TURU

ORTA AVRUPA DA 5 ÜLKELİ İKONİK ROTALAR
THY İLE EKSTRA TURLAR DAHİL 7 GECE 8 GÜN
İki Kişilik Oda'da Kişibaşı;597.-EURO'den itibaren

Tüm Hareket Tarihleri ve Fiyatlar İçin Bizi Arayın;

ericeTUR-0224 236 30 20 - 236 60 20 - 235 65 05

e-mail: info@ericetur.com
.ÂÂÂ ÂÂÂ
Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Türk Havayolları ile İstanbul (IST) - Salzburg (SZG) gidiş, Budapeşte (BUD) - İstanbul (IST) dönüş parku

Havalimanı vergileri,

3* & 4* Merkeze yakın otellerde 7 gece oda-kahvaltı konaklama,

Alan-otel-alan transferleri,

1 / 11

ORTA AVRUPA TURU

Özel otobüs ile tüm transferler,

Panoramik Salzburg, Nürnberg, Prag, Viyana ve Budapeşte şehir gezileri,

Münih gezisi (50 Euro),

Leipzig gezisi (35 Euro),

Dresden gezisi (60 Euro),

Karlovy Vary gezisi (45 Euro),

Kutna Hora gezisi (50 Euro),

Cesky Krumlov gezisi (30 Euro),

Wienerwald gezisi (girişler dahil) (50 Euro),

Bratislava Gezisi (30 Euro),

Esztergom & Visegrad & Szentendre gezisi (öğle yemeği dahil) (60 Euro),

Balaton Gölü gezisi (40 Euro),
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Profesyonel Türkçe rehberlik ve asistanlık hizmetleri,

Otel ve turist şehir vergileri (25-30 Euro),

TURSAB zorunlu mesleki sorumluluk sigortası.
Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
Vize ücreti, servis bedeli,

Yurt dışı çıkış harcı bedeli,

Seyahat ve sağlık sigortası,

Covid-19 Seyahat & Sağlık Sigortası,

Öğle ve akşam yemekleri,

Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları,

Opsiyonel geziler/etkinlikler,

Fiyata dahil hizmetlerde belirtilmemiş müze ve ören yerleri girişleri,

Şoför tipleri 5-10 Euro / kişi
ÂÂ başı (isteğe bağlı).
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1.Gün: İSTANBUL - SALZBURG - MÜNİH - NURNBERG

Yeni Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde rehberinizle buluşma sonrası Türk Hava Yolları
kontuarından gerçekleştireceğiniz bagaj ve bilet işlemlerinizin ardından, Türk Hava Yolları
tarifeli seferi ile Salzburg’a hareket. Varışımızın ardından karşılanma ve panoramik şehir
turumuz için hareket. Salzach Nehri'nin iki yakaya ayırdığı, klasik müziğin büyük ismi Mozart'ın
şehrinde gerçekleştireceğimiz turumuzun ardından Münih’e transfer oluyoruz. Varışımızı takiben
gerçekleştirilecek panoramik şehir gezimizde Maximilian Caddesi, Marian Meydanı, Belediye
Sarayı, rezidans, Bavyera Merkez Opera Binası, Frauenkirche, Peter Kilisesi ve Viktualienmarkt
görülecek yerler arasındadır. Ardından Nürnberg’e transferimiz gerçekleşiyor. Varışımız ile
birlikte panoramik şehir gezimiz için hareket ediyoruz. St. Sebaldus Kilisesi, Schoner Brunnen
Çeşmesi, Frauenkirche, Kasaplar Köprüsü ve Albert Durer'in evi görülecek en önemli
noktalardır. Gezinin ardından otelimize transfer. Oda dağılımı ve dinlenme için serbest zaman.
Konaklama otelimizde

.

2. Gün: NURNBERG - LEIPZIG - DRESDEN - PRAG

Otelde alacağımız kahvaltı ile güne başlıyoruz. Kahvaltı sonrası Leipzig’e hareket ediyoruz.
Varışımızın ardından yapacağımız turda; Eski Belediye Binası, Altstadt, Bach'ın çalıştığı kilise
Tomaskirsche, Neueshathaus ve Rathause binası ve Halkların Savaş Anıtı diye adlandırılan
Völkerschlacht Abidesi görülecek önemli noktalardır. Ardından günümüze Dresden’de
yapacağımız tur ile devam ediyoruz. Dresden'e varışın ardından yapacağımız panoramik şehir
turunda; Katedral, Zwinger Sarayı, Frauenkirche (Kadınlar Kilisesi) ve muhteşem müzeleri,
Altmarkt Meydanı, Bruhl Terasi görülecek en önemli noktalardır. Arından Prag’a yolculuğumuz
başlıyor. Prag’a varışımızı takiben panoramik şehir turu. Şehir turumuzda Küçük Mahalle,
Charles IV. köprüsü, Eski şehir meydanı ve Astronomik Saat Kulesi görülecek yerler
arasındadır. Şehir turu sonrası otelimize transfer. Akşam programımızda ise arzu eden
misafirlerimizin katılımıyla opsiyonel olarak gerçekleştirilecek olan Orta Çağ Gecesi Etkinliği
keyifli bir alternatif olarak yer alıyor. Bu etkinliğimizde, tarihi ve otantik restoranlarından birinde,
ortaçağ dönemine ait kıyafetler giymiş müzisyenler, birbirinden güzel Çek kızlarının yaptığı ateş
danslar eşliğinde ve aktörlerin muhteşem şovlarını izlerken aynı zamanda Çekya mutfağının
tatlarını denemek ve çeklerin meşhur biralarından ve ev yapımı içeceklerden tatma fırsatı
yakalayacaksınız. Bu keyifli akşamın sonunda katılımcı misafirlerimizle birlikte otelimize
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dönüyoruz ve serbest zaman. Konaklama otelimizde.

.

3. Gün: PRAG

Güne otelde alacağımız kahvaltı ile başladıktan sonra Karlovy Vary turumuz için hareket
ediyoruz. XVII. ve XVIII. yy.’da Avrupa sosyetesinin ve devlet adamlarının uğrak şehri olan
Karlovy Vary’nin eşsiz tabiatı içinde, yan yana inşa edilmiş onlarca muhteşem sarayı, Atatürk’ün
1918 de kaldığı oteli, Dvorak`ın Mozart`ın, Göethe`nin, Beethoven`ın, Rus Çarı Büyük Petro’nun
ve Puşkin`in evlerini gördükten sonra 12 farklı suyunÂÂ çıktığı termal galerileri ziyaret
edeceğiz. Karlovy Vary gezimizin ardından Çek İkonları Gezisi için hareket ediyoruz. İlk
durağımız Loket Kalesi. Büyük bir kaya üzerine inşa edilen, günümüzde dahi sağlamlığını
koruyan, üç tarafı Ohre nehri ile çevrili, kalın duvarları sebebiyle “Bohemya’nın ele geçirilemez
kalesi” olarak ün kazanan bu muhteşem tarihi güzellikteki kaleyi panoramik bir açıdan
fotoğraflamak için serbest zaman. Sonrasında Prag’a doğru devam ediyoruz. Prag’a varış ile
birlikte Prag Kalesi gezisi için hareket ediyoruz. 1000 yıldan uzun süredir şehrin yönetiminin
merkezi olan, şehrin en hâkim tepesinde ve Vlatava Nehri’nin batısında yer alan, Guinness
Rekorlar Kitabı’nda “Dünya’nın En Eski Kalesi ve En Büyük Kale Kompleksi” olarak yer alan bu
tarihi kaleyi yakından yürüyerek deneyimlemek için mükemmel bir fırsat. Prag
Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Tarihin En Eski Gotik Kilisesi’ni de bu gezi esnasında
görebileceğiz. Kaleyi fotoğraflayabilmeniz için kısa bir fotoğraf molası. Ardından arzu eden
misafirlerimiz ile opsiyonel olarak düzenlenecek olan Çek Gecesi Etkinliği için hareket ediyoruz.
Şehrin en güzel restoranlarından birinde, yerel dans gösterileri eşliğinde muhteşem bir akşam
yemeği yiyeceğiz. Çekya folk dansları, müziği ve müzik aletlerini daha yakından tanıma şansını
elde edeceğiz. Etkinlik sonrası otelimize geri dönüyoruz. Konaklama otelimizde.

.

4. Gün: PRAG - CESKY KRUMLOV - VİYANA

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Viyana güzergahımız üzerinde gerçekleştireceğimiz
Cesky Krumlov turu için hareket ediyoruz. Vltava Nehri’nin kıvrımları içerisinde bir ada gibi
gözüken Cesky Krumlov; evleri, sokakları ve kalesi ile sizi Orta Çağ’a geri götürecek. Buradaki
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gezimizi tamamladıktan sonra Viyana yolculuğumuza devam ediyoruz. Sonrasında Baden,
Schonbrunn Sarayı Bahçesi, Belvedere Sarayı Bahçesi ve Hundertwasser Evi’ni göreceğimiz
Wienerwald gezisi. Viyana’nın muhteşem ormanlarından geçerek ilk durağımız, Beethoven'in 9.
Senfonisi'ni bestelediği kaplıcalar ve tabiat şehri Baden olacak. Bu gezimize ertesi gün devam
etmek üzere ara veriyoruz ve otelimize transfer oluyoruz. Akşam programımız ise opsiyonel
olarak gerçekleştirilecek olan Grinzing Meyhaneleri Etkinliği. Bu etkinliğimize doğru yol alırken,
şehrin en hâkim tepesi Kahlenberg’yi ziyaret ediyoruz. Sonrasında Viyana’nın eğlence merkezi
olan Grinzing tepelerine çıkarak, bölgenin en popüler restoranlarından birinde kemanlar,
akordeonlar, Viyana şarkıları eşliğinde unutulmaz saatler geçireceksiniz. Otantik bir Grinzing
tavernasında pane edilmiş enfes schnitzellerimiz yöresel giysileri ile servis yapılmaktadır.
Akordeon ve keman eşliğinde Grinzinger Heurige içeceklerinin ikram edildiği muhteşem bir gece
geçireceksiniz. Bu keyifli akşamın sonunda katılımcı misafirlerimizle birlikte otelimize dönüyoruz
ve serbest zaman. Konaklama otelimizde.

.

5. Gün: VİYANA - BRATİSLAVA - BUDAPEŞTE

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından panoramik şehir gezisi için yola çıkıyoruz. Opera,
Üniversite, Parlemento Binası, Tiyatro, Prater, Holfburg ve Müzeler bölgesi görülecek yerler
arasındadır. Ardından dün başladığımız Wienerwald gezisine devam ediyoruz. Schönbrunn
Sarayı Bahçesi’ni geziyor ve bir sonraki durağımız olan Belvedere Sarayı Bahçesi’ni görüyoruz.
Gezimizin son ziyaret noktası Hundertwasser Evi olacak. Friedensreich Hundertwasser
tarafından tasarlanan ve Avusturya’nın bu rengarenk evlerinin bulundukları mahalleyi ziyaret
ettikten sonra Budapeşte’ye doğru yola çıkıyoruz ve fakat güzergâhımız üzerinden Orta Avrupa
coğrafyasının bir başka güzel ülkesi olan Slovakya’nın çekici şehri Bratislava ilk durağımız. Orta
Avrupa’nın en zengin başkentlerinden olan Bratislava şehir turumuzda; Bratislava nehir kıyıları,
Bratislava Kalesi, St.Martin katedrali, eski şehir merkezi, Parlamento, Slovak Devlet Tiyatro
Binası ve Mozart’ın 6 yaşında konser verdiği tarihi bina görülecek yerler arasındadır. Turumuz
sonrasında Budapeşte’ye doğru yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Budapeşte’ye
varışımızın ardından, akşam programımızda ise arzu eden misafirlerimizin katılımıyla opsiyonel
olarak gerçekleştirilecek olan Tuna Nehri Tekne Etkinliği keyifli bir alternatif olarak yer alıyor. Bu
etkinliğimizde, dünyanın en görkemli nehirlerinden biri olan Tuna Nehri üzerinde tekne turumuzu
yaparken meşrubat veya içecek ikramı. Avrupa’nın en güzel gece aydınlatmalarının yapıldığı
Budapeşte’de Buda ve Peşte yakalarını en güzel açılardan fotoğraflama fırsatı bulacaksınız. Bu
keyifli akşamın sonunda katılımcı misafirlerimizle birlikte otelimize dönüyoruz ve serbest zaman.
Konaklama otelimizde.
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6. Gün: BUDAPEŞTE

Güne otelde alacağımız kahvaltı ile başladıktan sonra Esztergom & Visegrad & Szentendre
gezisi bizleri bekliyor. Bu turumuzda Türk tarihinde önemli stratejik öneme sahip olan
Esztergom Kalesi ve Macar Katolik Kilisesi’nin merkezi olan Esztergom Bazilikası’nı geziyoruz.
Esztergom sonrası Vişegrad kasabasin’da Rönesans atmosferini yansıtan bir mekânda öğle
yemeğini alıyoruz. Yemek sonrası Szentendre Artistler Köyü’ne gidiyoruz. Macaristan’ın tüm
hediyelik eşyalarını uygun fiyatlarla alma imkanına sahip olacağınız. Szentendre‘de
gerçekleştireceğimiz çevre gezisi ve serbest zaman sonrasında Budapeşte’ye dönüyoruz.
Akşam programımız ise opsiyonel olarak gerçekleştirilecek olan Macar Folkloru ve Çigan
Gecesi Etkinliği. Macar Folklorunu yakından tanıyacağımız bu etkinlikte sizler için yemek,
içecek, müzik ve eğlenceyi bir araya getiriyoruz. Yerel içeceklerin ve yöresel yemeklerin tadını
çıkarabilirsiniz. Bu keyifli akşamın sonunda katılımcı misafirlerimizle birlikte otelimize dönüyoruz
ve serbest zaman.

.

7. Gün: BUDAPEŞTE

Otelde alacağımız kahvaltı ile güne başlıyoruz. Ardından Balaton Gölü gezisi için hareket
ediyoruz. Slav Dilleri’nde Çamurlu Göl anlamına gelen Orta Avrupa’nın en büyük gölüne keyifli
bir gezi gerçekleştiriyoruz. Macaristan’ın denize kıyısı olmadığından Balaton Gölü, Macar Denizi
olarak da adlandırılır. Gezi sonrası otelimize transfer oluyoruz ve sonrasında serbest zaman.
Konaklama otelimizde.

.

8. Gün: BUDAPEŞTE - İSTANBUL

Otelimizde alacağımız kahvaltı ile günümüze başladıktan sonra panoramik şehir gezisi için
hareket ediyoruz. Tuna Nehri’nin Buda ve Peşte olarak ayırdığı bu güzel şehre varışımızı
takiben gerçekleştirilecek panoramik şehir turumuzda, Erszebet Köprüsü, Gellert Tepesi,
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Balıkçılar Kulesi, St. Mathias Katedrali, Zincirli köprü, Opera, Kahramanlar Meydanı görülecek
yerler arasındadır. Gezi sonrasında rehberinizin belirteceği saatte havalimanına transferimizi
gerçekleştiriyoruz. Bagaj, bilet ve gümrük işlemlerinden sonra Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile
İstanbul’a uçuşumuz gerçekleşiyor. Varışımızla birlikte turumuzun ve servislerimizin sonu.

KONAKLAMA OTELİ 3* ve 4* Oteller

Ek Hizmetler

Ek Hizmet

Durum

Kişi Başı

Çocuklar

Bebek

Vize Hizmet Bedeli (İstanbul)

Zorunlu Değil

140,00 EUR
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140,00 EUR

140,00 EUR

Vize Hizmet Bedeli (Ankara)

Zorunlu Değil

165,00 EUR

165,00 EUR

165,00 EUR

Vize Hizmet Bedeli (İzmir)

Zorunlu Değil

165,00 EUR

165,00 EUR
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165,00 EUR

Seyahat Sigortası

Zorunlu Değil

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

Seyahat Sigortası ( 65 Yaş Üstü )

Zorunlu Değil

30,00 EUR

30,00 EUR

30,00 EUR
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REZERVASYON ve BİLGİ; ericeTUR

TELEFON: 0 224 236 30 20 - 236 60 20 - 235 65 05

ADRES: ÇEKİRGE MH. ÇEKİRGE CD. LALE APT. NO:139/B OSMANGAZİ / BURSA

www.ericetur.com - info@ericetur.com

instagram: @ericeturÂÂÂ
ÂÂÂ
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