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   BENELUX TURU SÖMESTRE 
                                                            

                                                                      PEGASUS HAVAYOLLARI İLE 

                                                                                               7 GECE 8 GÜN 

1.GÜN: İSTANBUL - AMSTERDAM 

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali Pegasus  kontuarı önünde rehberiniz ile saat 08.00'de buluşuyoruz. 
Bagaj ve bilet işlemleri sonrasında Pegasus Havayolları nın  saat 10.20 de ki uçuşu ile Amsterdam a hareket 
ediyoruz.Hollanda saati ile 13.00 da Amsterdam a varış.Amsterdam saat diliminde Türkiye den 1 saat geridedir.Varışı 
takiben bagaj ve gümrük işlemleri sonrasında alanda bizleri bekleyen ve tüm boyunca kullanacağımız otobüsümüz ile  
panaromik Amsterdam şehir turu için hareket ediyoruz.Kısa bir yolculuk sonrasında Amsterdam şehir merkezine 
varıp şehir turumuza başlıyoruz.Turumuzda; Koninklijk Paleis ( Kraliyet Sarayı), Dam meydanı,. Kırmızı Fener Sokağı, 
Begijhof görülecek yerler arasındadır.Tur sonrası otelimize yerleşme.Konaklama otelimizde. 

2.GÜN: AMSTERDAM (MARKEN & VOLENDAM) 

Sabah kahvaltı sonrası ekstra turumuza katılmayacak yolcularımız için serbest zaman.Bu gün sizler için rehberiniz  
Marken & Volendam  ekstra turunu organize edecek.Turun katılım ücreti 50 Euro. Marken ve Volendam 600 yıldır 
kendi karekteristlik özelliğini koruyan eşşiz güzellikte balıkçı kasabalarıdır.Turumuz esnasında fotoğraf  
makinalarınızı açık turun.Her yer fotoğraf karesi.Bölgede Ringa balığını yemenizi özellikle tavsiye ederiz.Tur sonrası 
otelimize dönüş.Konaklama otelimizde. 

3.GÜN:  AMSTERDAM - KÖLN - LÜKSEMBURG 

Sabah kahvaltı sonrası  ardından  otelimizden ayrılıyoruz.3.5 saatlik bir yolculuk sonrasında Almanya nın Rhein nehri 
kenarında kurulu Köln şehrine varıyoruz. Varışı takiben yapacağımız şehir turumuzda Gotik mimarisinin en ünlü 
eserlerinden biri olan ve Unesco Dünya Mirası listesinde bulunan Köln Katedrali,Meryem Ana Kuleleri,Hohe Strasse 
görülecek yerler arasındadır.Köln turu sonrası Luxemburg a hareket ediyoruz.2.5 saatlik keyifli bir yolculuk sonrası 
Luxemburg a varıyoruz.Kuruluşu 10.yy a dayanan bu şehir devlet de varışı takiben yapacağımız şehir turumuzda 
Dükler sarayı, Şehir katedrali,Kircberg semti,Place d’armes görülecek yerler arasındadır.Turumuz sonrasında 
rehberiniz tarafından Remich & Schengen turu organize edilecektirçTurumuzun katılım ücreti 25 Eurodur.Turumuz 
esnasında Mosel vadisinden geçerek Schengen kasabasını ziyaret edeceğiz.14 Haziran 1985 yılına kadar şarapçılık ile 
geçinen küçük bir kasaba olan Schengen ortak vize anlaşmasının imzalanması ile Dünyaca ünlü bir kasaba 
olmuştur.Turumuz sonrası otelimize transfer.Konaklama otelimizde. 

4.GÜN: LÜKSEMBURG - PARİS 

Sabah kahvaltı sonrası  Paris e hareket ediyoruz.Yaklaşık 4 saat zevkli bir yolculuk sonrasında romantik şehir Parise 
varış.Varışı takiben yapıkacak Paris şehir turumuzda ise Eyfel Kulesi, Champ Elysees, Louvre Müzesi, Opera meydanı 
ve binası,Concorde meydanı,Notre dame Kilisesi,St Michel meydanı görülecek yerler arasındadır.Paris şehir turumuz 
ağırlıklı olarak otobüs ile yapılacaktır.Fotograf çekimi için iki ayrı yerde durulacaktır.Notre Dam Kilisesi dışardan 
anlatılacaktır.Şehir turumuz sonrası otelimize yerleşme.Konaklama otelimizde. 

5.GÜN: PARİS 
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Sabah kahvaltısı ardından ekstra turumuza katılmayacak yolcularımız için serbest zaman. Bu gün Parisi 
keşfedebileceğiniz Paris ikonları ve Seine nehri turu rehber tarafından organize edilecektir.Turumuza katılım ücreti 
80 Euro dur. Turumuz Eifel kulesi ile başlıyor.Eifel kulesinin ikinci katından seyredeceğimiz Paris güzellikleri ile 
sizleri büyüleyecek. Panoromik olarak Paris şehrinin fotoğraflarını alabilirsiniz. Eifel kulesi ziyareti sonrası turumuz 
Seine nehrinde yapacağımız tekne turu ile devam edecek. Onlarca tarihi köprü ve Unesco tarih mirası listesinde 
bulunan onlarca tarihi mekanı Seine nehrinden seyretme imkanı bulacağınız bu zevkli tekne yolculuğumuz sonrası 
Montmarte  tepesine çıkıyoruz.Burada bulunan 19.yy yapısı Sacre Coeur kilisesinden Paris i seyretmeye 
doyamayacaksınız.Ressamlar tepesi de olarak bilinen Montmarte de serbest zamanınız olacak.Bol bol hediyelik eşya 
alabilir Montmarte tepesinde bulunan kafeler de Fransız usulü kahve içebilirsiniz.Turumuz sonrası otelimize 
dönüş.Konaklama otelimizde 

6.GÜN: PARİS 

Sabah kahvaltısı ardından ekstra turumuza katılmayacak yolcularımız için serbest zaman. Bu gün rehberiniz 
tarafından Disneyland turu organize edilecektir.Turun katılım ücreti 100 Euro. Dünyaca ünlü Disneyland eğlence 
köyünde harika vakit geçireceksiniz.Turumuzdaki çocuklarımız kadar büyüklerede tavsiye ediyoruz.Turumuz tam gün 
sürecek.Tur sonrası otelimize dönüş.Konaklama otelimizde. 

7.GÜN: PARİS - BRÜKSEL 

Sabah kahvaltı sonrası Brüksel e hareket ediyoruz.Yolumuz üzerinde bulunan Bruges için yolcularımızın tamamının 
katılı ile gerçekleşebilecek ekstra turumuz olacak.Turun katılım ücreti 35 Euro.Yaklaşık 3.5 saatlik bir yolculuk 
sonrasında Brüksel e varış.Varışı takiben ise panoromik olarak Bruksel turunu yapacağız.Turumuz esnasında kısa bir 
yürüyüşümüz de olacak.Şehir turumuz esnasında Kraliyet sarayı, St Michel Katedrali,Atomium, Manneken Pis,Grand 
Place görüşecek yerler arasındadır.Tur sonrası otelimize transfer.Konaklama otelimizde.  

8.GÜN: BRÜKSEL - İSTANBUL 

Sabah kahvaltı sonrası otelimizden ayrılarak Havaalanına doğru yola çıkıyoruz.Bagaj,bilet ve gümrük işlemlerinin 
ardından Pegasus Hava Yollarının tarifeli seferi ile saat 13.35 de İstanbul a hareket ediyoruz.Türkiye saati ile İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanına inmiş olcağız.Turumuzun sonu.  

FİYATA DAHİL HİZMETLER: 
   *Pegasus Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul (SAW) � Amsterdam (AMS) ve Brüksel (CRL) � İstanbul (SAW) arası 

ekonomi sınıfı uçak biletleri 

� *Havalimanı vergileri 

�* 3 ve 4* otellerde 7 gece kahvaltı dâhil konaklamalar 

�* Havalimanı-otel-havalimanı transferleri 

�* Tüm şehirler arası transferler  

�* Panoramik Köln, Amsterdam, Brüksel, Paris ve Lüksemburg şehir turları  

� *Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 

� *Zorunlu sigorta (Mesleki sorumluluk) 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

    *Vize ücreti (120 Euro) 

� *Seyahat Sağlık Sigortası (15 Euro) 

� *Yurt dışı çıkış harcı bedeli 

� *Her türlü otel ekstraları ve kişisel harcamalar  

� *Ekstra turlar  

� *Müze ve ören yerleri giriş ücretleri 
 

                                                 


