
                  
 

 

BOYDAN BOYA İTALYA – MÜNİH – PRAG – VİYANA – BUDAPEŞTE 
17HAZİRAN – 29 HAZİRAN 2018 

1.GÜN : 17.06.2018  

Öğrencilerimizle okulumuzdan saat: ? de  hareket ediyoruz. Çanakkale üzeri, Keşan ve Yunanistan 

sınır kapımız İpsala’ya doğru yola çıkıyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde gümrük ve pasaport 

kontrollerinin ardından Yunanistan’a geçiyoruz. 

2.GÜN : 18.06.2018  

Sabah erken saatlerde Kavala civarında alacağımız serbest kahvaltı molasının ardından, Kavala 

turumuz başlıyor. Kavalalı Mehmetali Paşanın izlerini hala taşıyan kentte kale ve Roma su 

kemerlerini fotoğrafladıktan sonra Selanik’e geçip İzmir’imize ikizi kadar benzeyen şehri gezmeye 

başlıyoruz. Sırasıyla göreceğimiz yerler Atamızın evi, Selanik kalesi ve Beyaz Kule ile birlikte Kordon 

boyu… Gezimizin sonunda  otelimize geçip konaklıyoruz. 

3.GÜN :  19.06.2018  

Sabah kahvaltımızın ardından Yunanca ‘’havada asılı’’ anlamına gelen  Meteora’ya  gidiyoruz. Bin 

yıllık manastır kiliseleri yüzlerce metre yüksekteki kaya kütlelerinin üzerinde nefesinizi kesecek. 

Fotoğraflarımızı aldıktan sonra Adriyatik sahilindeki liman kenti İgumenitsa’ya  devam ediyoruz. 

Bilet ve gümrük işlemlerinden sonra gemiye biniyor ve gece boyunca Adriatik’i  geçip sabah 

İtalya’nın Bari limanına varıyoruz. 

 



4.GÜN : 20.06.2018  

Sabah gemide alacağımız serbest kahvaltıdan sonra otobüsümüze binip, Roma’ya gidiyoruz. 

Roma’ya varışımıza müteakip turumuza başlıyoruz. Gezeceğimiz yerler arasında antik Roma 

kentinde Collesium, Aşıklar çeşmesi, İspanyol Merdivenleri bulunmaktadır. Tabii ünlü Roma 

dondurmasınında tadına bakmayı unutmuyoruz Turumuzun sonunda başkent Roma’nın  içinde 

yeralan ama aslında ayrı bir ülke olan 500 Kişilik nüfusuyla  Vatilkan’a gidiyoruz. Dünyanın bu en 

küçük ülkesi, hem Papa’ya hem de Katolik kilisesinin baş katedrali St.Piere’e ev sahipliği 

yapmaktadır. Konaklama Roma’da otelimizde. 

5.GÜN : 21.06.2018  

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından yönümüz güzeller güzeli şehir Floransa  öğle saatlerinde 

Floransa’ya varıp rehberimiz eşliğinde Rönesansın başkentinde  Senyorlar Meydanını, Davut 

Heykelini, Santa Maria Kilisesini, Uffizi galerilerini-panoramik , Meddici hükümet konağını ve daha 

bir çok yapıyı fotoğraflayıp  turumuzu yaptıktan sonra Venedik’e devam ediyoruz. Konaklama 

Venedik’de Festival otelimizde. 

 

 

 

 



6.GÜN : 22.06.2018  

Sabah kahvaltımızın ardından hemen , Garda gölü kenarında yeralan Avrupa’nın en büyük Thema 

Parklarından Garda Land’a gidiyoruz. Tüm gün masal tadında ileri teknoloji oyuncakların diyarında 

gönlümüzce eğleniyoruz. Akşamüstü saatlerinde festival otelimize geri dönüp akşam gösteri için 

hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Festival komitesinin belirleyeceği sırada sahne alıp gösterimizi 

gerçekleştiriyoruz. 

7.GÜN : 23.06.2018  

Bugün birbaşka rüya alemi Venedik bizi bekliyor.Sabah Tranketto limanından tekneye binip eski 

Venedik’e geçiyoruz. Gezimizde San Marco Meydanı, Tövbeler Köprüsü, Rialto Köprüsü, Gondollar 

göreceğimiz yerler arasında. Turumuzun sonunda festival otelimize geçip akşamki gösteri için 

hazırlanıyoruz. Festival komitesinin belirleyeceği saatte gösterimizi tamamlayıp akşam festival 

otelinde istirahate çekiliyoruz.. 

8.GÜN : 24.06.2018  

Bugün İtalya Alplerini aşıp Avusturya’ya oradan da , Bavyera’nın başkenti Münih’e ulaşıyoruz. 

Varışımıza müteakip St.Stephan Meydanı, Frauen Kirche-Kadınlar Kilisesini fotoğraflayacağız. 

Rehberimizin anlatımlarıyla İngiliz Bahçeleri gezilip alışveriş için Münih Üniversitesi civarında mola 

alacağız. Akşamüstü vaktimiz kalırsa, dünyaca ünlü Alman Bilim Müzesi gezilecek. Önceden 

muhakkak internetten inceleyiniz. Turumuzun sonunda otobüsümüzde geceleyerek Çek 

Cumhuriyetine devam ediyoruz.  

9.GÜN : 25.06.2018 Sabah erken saatlerde Karlovy Vary’e ulaşıyoruz. James Bond’un Casino Royal 

filminin bir bölümünün çekildiği bu termal merkezinde sürprizler bizi bekliyor. Farklı derecelerden 

özel ibriklerle şifalı suların tadına baktıktan sonra başkent Prag’a geçip şehri keşfetmek üzere, 

ortaçağın en büyük kalelerinden biri sayılan Prag Kalesi’ne çıkıyoruz. Yapımı 850 yıl süren St.Vitus 

Katedrali, Simyacılar sokağı, Charles Köprüsü, Astronomik Saat göreceğimiz yerlerden sadece bir 

kaçı. Konaklamak üzere otelimize geçiyoruz. 

10.GÜN : 26.06.2018 Sabah kahvaltımızın ardından aracımıza binip Prag’dan ayrılıp Viyana’ya 

hareket ediyoruz. Osmanlının yüzyıllarca savaştığı Habsburg Hanedanının kışlık sarayının 

bahçesinden turumuza başlıyoruz. Hoffburg Sarayı yıllardır Avusturya milli Kütüphanesi olarak 

hizmet veriyor. Bahçesinde muhteşem heykeller , Gülizarlar ve bir Yunan tapınağının kopyası 

bulunuyor. Avusturya imparatorluğunun yüzyıllarca merkezi durumunda olan saray komplexinin en 

etkileyici mekanlarından biride merasim avlusu. Fotoğraflarımızı aldıktan sonra ünlü İspanyol Bini 

cilik okulunun önünden geçip tören kapısının Herkül heykellerini görüyoruz. Eski Lahana pazarı 

denilen, bugünün marka alışveriş dükkanlarının olduğu, Nişantaşıvari hem lüx hemde arogant so 

kaklardan geçip Veba anıtına varıyoruz. İkinci Viyana kuşatmasının hemen akabinde şehri vuran 

kara ölüm-Veba- salgınında ölenleri anmak için 1693’de yaptırılan anıt çok etkileyici  ardından yürü 

me mesafesinde bulunan Aziz Stefan Katedrali eminim sizleri büyüleyecek öğle yemeğinde rehberi 

miz size ünlü Shinitzel restaurantlarının yerini gösterecektir. Konaklama Viyana’da otelimizde.. 

 

 



 

11.GÜN :27.06.2018 

 Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Avusturya ormanlarına hereket ediyoruz. Seegrotte 
Almanca Göl mağarası demektir. 1900’lerin başında alçı  madeni olarak kullanılan, 1940’lar da 
Avusturya’yı almasıyla, ikinci dünya savaşında Hitler’in uçak mühendisleri tarafından dünyada ilk 
jet motorunun icad edildiği madendir. 3 Silahşörler filminin bazı sahnelerininde çekildiği içerisinde 
eski uçak fabrikasının izleri ve hatta bir kilise bile bulunan mağaranın, yerin 60 m. altında 
muhteşem bir gölü bile bulunuyor. Bizde göl bulmuşken tekne turu yapıyoruz….Gitmeden 
muhakkak internetten fotoğraflarını inceleyiniz!! Turumuzun sonunda Macaristan’ın başkenti 
Budapeşte’ye  hareket ediyoruz. Yolda Tuna nehrinin kenarına kurulmuş Slovakya’nın başkenti 
Bratislava’da fotoğraf molası veriyoruz. Konaklama Budapeşte’de otelimizde. 

12.GÜN:28.06.2018 

 Sabah kahvaltıdan sonra varışımızla Citadella savunma kalesi burcuna çıkıp önce şöyle bi şehre 
tepeden bakıp rehberimizin anlatımlarıyla , neresi Peşte’ymiş neresi Buda imiş ,nasıl olmuşda iki 
şehir birleşmiş’in hikayesini dinliyoruz. Fotoğraflarımızı aldıktan sonra Tuna nehri kenarındaki 
Budapeşte’ye tepeden bakan Büyük Katedralin ve Balıkçılar tabyasının bulunduğu teraslara çıkmak 
üzere , fenikülere biniyoruz. Gezimizin sonunda otobüsümüzle ünlü Tuna Nehri üzerinde yeralan 
Zincirli Köprü’den geçip Peşte’ye varıyoruz. Andrassy Bulvarı üzerindeki 19.yy binaları arasında ve 
Viyana’dakinden esinlenerek yaptırılan Opera binasının önünden, Türk Büyükelçiliğimizi görüp 
Kahramanlar Meydanına varıyoruz. Bir tarafda Güzel Sanatlar Müzesi, bir tarafta üniversite binası 
ve ortadaki heykellerin müthiş ahenginde fotoğraflarımızı alıyoruz. Turu muzun sonunda 
Budapeşte’deki otelimize yerleşiyoruz 
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13 GÜN : 29.06.2018 Sabah kahvaltımızın ardından siz değerli misafirlerimizi Budapeşte 
havalimanına götürüp Pegasus Havayollarının tarifeli uçağına biniyoruz.İstanbul’daki 
aktarmamızdan sonrada akşam saatlerinde İzmir’imize varıp bir başka turda görüşmek üzere 
vedalaşıyoruz.. 

 

TUR FİYATIMIZ : 1490 EURO 

TUR FİYATIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER : 

1-Programda belirtilen yerlerdeki otellerde oda kahvaltı, gemide uçak tipi pullman koltukta   

geceleme fiyata dahildir.  

Sadece gemi, Kalovary ve varıştaki sabah kahvaltısı misafirin kendine aittir. 

2-Adriyatik geçişinde kullanılan gemilerde pullman -uçak koltuğu biletleri. 

3-Türkçe rehberlik hizmetleri 

4-Tüm vergi, şehir girişleri, otopark, otoban giderleri. 

5-Lüx otobüsle ulaşım, araç içerisindeki ikramlar. 

6-Budapeşte-İst-İzmir Pegasus havayolları uçak bileti. 

TUR FİYATIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER : 

1-Tüm extra harcamalar 

2-Öğle ve akşam yemekleri 

3-Gardaland giriş ücreti  

4-Avusturya Seegrotte giriş ücreti : 11 Euro 

5-Venedik geçişi kişi başı özel tekne gidiş dönüş ücreti : 15 Euro 

6-Münih Alman bilim müzesi Giriş ücreti : 15 Euro 

7-Vize Ücreti 120 Euro  


