FRANSA – İSVİÇRE - İTALYA - LIECHTENSTEIN – ALMANYA
SUNEXPRESS Hava Yolları ile Antalya’dan direkt Uçuş
01 Haziran, 27 Temmuz 2019 Hareketli…
8 GECE 9 GÜN
1.GÜN ANTALYA – MÜNİH – AUGSBURG
Antalya Havalimanı 1. Dış Hatlar Gidiş Terminalinde siz değerli misafirlerimiz ile saat 08:00’da
buluşma. Bagaj ve bilet işlemlerinin ardından Suexpress Hava Yolları XQ 130 sayılı tarifeli seferi
ile saat 10.00’da Münih'e uçuş. Yerel saat ile 12:20’de varışımızın ardından alanda bizleri
bekleyen özel otobüsümüzle Münih’e hareket. Varışın ardından panoramik şehir turu; Olimpiyat
Köyü, BMW binası, Profiller, Karl Platz, Fraunkirche, Belediye Binası, Marien Platz göreceğimiz
yerler. Münih ’te alışveriş yapabilir, kafelerde dinlenebilirsiniz. Ziyaretimizin ardından
Augsburga'a hareket ve otelimize yerleşme.
2.GÜN LIECHTENSTEIN – LUGANO – COMO – MİLANO
Sabah kahvaltısının ardından hareket. İlk durağımız Liechtenstein Prensliği. Şatosuyla ünlü bu
sevimli Avrupa ülkesinde kısa bir panoramik turun ardından Güzergâh üzerinde Lugano & Como
Gölleri turumuz var. Alpler’in eteklerinde bulunan İsviçre’nin en şık ve varlıklı göl
kasabalarından bir tanesidir Lugano. Milano’dan yalnızca 45 dakika mesafede bulunan, Alpler’in
eteklerine sıkışmış sakin ince ve uzun bir göl olan Como Gölü buzul erozyonları sonucunda
şekillenmiş. Hem yukarısında Alpler’in hem de aşağısında varlıklı ve şirin Como ve Lecco
kasabalarının güzel manzaralarına sahip Como'da, Piazza Cavour, 14. Yüzyıl'dan kalma Duomo
göreceklerimiz arasında.. Turumuzun ardından yolumuza devam ediyoruz. Varışımızı takiben
otelimize transfer ve serbest zaman.
3.GÜN MİLANO – CENOVA
Kahvaltının ardından Milano şehir turu. Panoramik olarak yapılacak olan Milano şehir
turumuzda, şehrin tarihi eserlerinden birisi olan Milano Kalesi, Castello Sforzesco, Galleria
ziyaret edilecektir. Galleria; Avrupa’nın ilk kapalı alışveriş merkezi olarak da bilinmektedir. Ünlü
Fransız mühendis Gustave Eiffel, Paris’teki Eiffel Kulesinin yapımını buradan esinlenmiştir.
Gezimizin ardından Cenova’ya hareket. Varışın ardından Cenova turumuz; Romalılar tarafından
kurulmuş Cenova liman bölgesini geziyoruz. Piazza de Ferrari, San Lorenzo Katedrali ve Torre
Della Lanterna görülecek yerler arasındadır. Geceleme Cenova'daki otelimizde.
4.GÜN CENOVA – NICE
Sabah kahvaltımızın ardından Nice’e hareket. Tüm misafirlerimiz arzu ettiği takdirde ekstra
Portofino turu(35 euro). Gezimiz sonrası Nice'e varışımızda Panoramik şehir turumuzda;
Promenade des Anglais Caddesi, Belle Epoque, Nice şatosu ve limanı ile Zafer Anıtı görülecek
yerler arasındadır Akşam arzu eden misafirlerimiz için rehberimizin ekstra olarak
düzenleyeceği Monaco / Monte Carlo turu (45 Euro). Turumuzda Vatikan'dan sonra Dünya'daki
ikinci küçük bağımsız devlet olan Monako Prensliği ile gösterişli casinoları ve renkli gece

hayatıyla Avrupa’nın en ışıltılı noktalarından biri olan Monte Carlo ziyaret edilecektir.
Turumuzun ardından otelimize hareket Geceleme otelimizde.
5.GÜN NICE – CANNES – ST PAUL DE VENCE
Sabah kahvaltısının ardından Cannes & St. Paul De Vence turumuzda; Cannes şehrinde meşhur
Croisette Caddesi, Film Festivali Sarayı, alışveriş sokakları ve Eski Limanı ziyaret edeceğiz. Daha
sonra St. Paul De Vence’ye geçiyoruz. Tepe üzerinde kurulu muhteşem bir ortaçağ kale kenti
olan St.Paul, 1960’lı yıllar itibariyle Marc Chagall gibi sanatçıları barındırmıştır. Sanat galerileri
ve muhteşem çeşmeleri ile sizleri derinden etkileyecek bu kentte serbest zaman sonrası Nice’de
otelimize geri dönüyoruz.
6.GÜN NICE – CENEVRE
Sabah kahvaltısının ardından Cenevre'ye yolculuk yapıyoruz. Alplerin muhteşem manzaraları
eşliğinde, keyifli molalar vererek Akşam saatlerinde varışımızın ardından Birleşmiş Milletlerin
Avrupa merkezi olan Cenevre panoramik şehir turu. Turumuzda; Leman Gölü, Mont Blanc
Köprüsü, Büyük Katedral, Notre Dame Adası ve eski şehir görülecek yerler arasındadır.
7.GÜN CENEVRE
Kahvaltı sonrası serbest zaman. Alışveriş ve dinlenme imkânı. Arzu eden misafirlerimiz ekstra
olarak düzenlenecek olan Lozan & Montrö & Ouchy ve Chillon Şatoları & Gruyeres turuna
katılabilirler (80 Euro). Turumuzun başlangıcında Leman Gölü’nün kuzey sahillerini baştanbaşa
geziyoruz. Göl kenarında bulunan Lozan şehrinde Uşi Antlaşması’nın yapıldığı Uşi Şatosu’nu,
Lozan Antlaşması’nın yapıldığı Bourivage Oteli’ni ve Olimpiyat Müzesi’ni görerek Montrö
şehrine devam ediyoruz. Montrö şehrine varış ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapıldığı ünlü
Montreux Palace Oteli’ni görüyoruz. Sahilde yapacağımız kısa bir yürüyüş sonrasında ünlü
Montrö Casinosunu görüp Freddie Mercury Heykelini görüyoruz. Gezimizin devamında
İsviçre’nin sembolü haline gelmiş olan ve Leman Gölü içindeki kayalar üzerine inşa edilmiş olan
ünlü Chillon Şatosu’nu panoramik olarak görüp, Alp Dağlarına doğru yolumuza devam
ediyoruz. Gravyer peynirlerine adını veren ünlü ortaçağ şato kasabası Gruyeres’i ziyaret
ediyoruz. Bu otantik kasabada İsviçre mutfağı denilince ilk akla gelen eritilmiş gravyer peyniri
yemeği olan Fondüyü tadabilir veya satın alabilirsiniz. Geceleme otelimizde.(Cenevre’de
konaklama Annemasse bölgesinde yapılmaktadır.)
8.GÜN CENEVRE – BERN – BASEL – STRASBOURG
Sabah kahvaltısının ardından Cenevre’ den ayrılıyoruz.. Yolumuz üzerinde Basel & Bern şehir
turu. İsviçre’nin başkenti ve merkezi Unesco koruma altında olan biblo misali Bern’i gezdikten
ardından gene İsviçre’nin bir başka büyük ve ihtişamlı kenti Basel’e geçiyoruz. Ren Nehri’nin
ikiye böldüğü bu sevimli şehri gezimizin ardından Strasbourg'a hareket…
9.GÜN STRASBOURG – STUTTGART – ANTALYA
Kahvaltı sonrası, Avrupa Birliğinin Brüksel’den sonra en önemli ikinci sehri olan Strasbourg
panoramik şehir turunda Kleber Meydanı, Avrupa Parlementosu, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları
Mahkemesi, Rohan Sarayı, Alsaz Müzesi ve ardından Strasbourg Notre Dame Katedralini
görüyoruz. Gotik mimarinin en güzel eserlerinden biri olarak kabul edilen bu Katolik
Katedralinin yapımına 1015 yılında başlanıp 1439’da tamamlanmıştır. Günümüzde dünyanın en

yüksek altıncı kilisesidir. Tur sonrası hareket, Stuttgart panoramik şehir gezimizde göreceğiniz
yerler arasında; Rathaus Belediye Binası, Schlossplatz Meydanı, Altes Schloss-Neues Scloss,
Theador Heuss Caddesi yer alıyor. Gezimiz sorası havalimanına transfer. Sunexpress Hava
Yolları’nın XQ 153 uçuşu ile saat 21:10’da Antalya’ya hareket. Saat 01:25’de varış ve turumuzun
sonu.

OTELLER
3-4* Oteller

İki ya da üç
kişilik odada
kişi başı

Tek kişilik
oda farkı

3–12 Yaş
çocuk

1.099 Euro

420 Euro

949 Euro

00-02 yaş
150 Euro

1 gece

HOTEL AUGUSTA 3* vb

Adres: Kesselmarkt, 86152
Augsburg, Almanya
Telefon: +49 821 50140

1 gece

BEST WESTERN HOTEL ST.
GEORGE 4* vb

Adres: Viale Tunisia, 9, 20124
Milano MI, İtalya
Telefon: +39 02 2951 6375

1 gece

BEST WESTERN PREMIER CHC
AIRPORT 4* vb

Adres: Via Enrico Albareto, 15,
16153 Genova GE, İtalya
Telefon: +39 010 601 8963

2 gece

HOTEL APOGIA NICE 4* vb

Adres: 26 Rue Smolett, 06300
Nice, Fransa
Telefon: +33 4 93 89 18 88

2 gece

RAMADA ENCORE GENEVA 3*
vb

Adres: Route des Jeunes 10-12,
1227 Genève, İsviçre
Telefon: +41 22 309 50 00

1 gece

BEST WESTERN PLUS HOTEL
MONOPOLE METROPOLE 4* vb

Adres: 16 Rue Kuhn, 67000
Strasbourg, Fransa
Telefon: +33 3 88 14 39 14

FİYATLARIMIZA DÂHİL OLAN SERVİSLERİMİZ
 Sunexpress Havayolları ile Antalya –Münih/Stuttgart-Antalya uçak bileti,
 Havalimanı vergileri,
 3- 4* otellerde oda kahvaltı konaklamalar,
 Alan/otel/alan transferleri,
 Zorunlu mesleki sorumluluk Sigortası
(1618 sayılı Yasa Gereği düzenlenen Mesleki sorumluluk sigortasıdır.)
 Özel otobüslerimiz ile tüm şehir transferleri,
 Programda yer alan tüm turlar
 Profesyonel rehberlik ve asistanlık hizmetleri.
FİYATLARIMIZA DÂHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ
 Vize ücreti, servis bedeli (120 Euro)
 Seyahat Sağlık Sigortası (20 EURO)
(65 yaş üstü misafirlerimiz için ücret 30 Euro`dur.)
 Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları
 Yurt dışı çıkış harcı bedeli
 Müze ve ören yerleri girişleri
 Rehber ve şoför tipleri
ÜCRETSİZ HAVALİMANI TRANSFERİ
Bu turumuzda dileyen misafirlerimiz için ücretsiz gidiş-dönüş havalimanı transferi desteğimiz
vardır. Transfer desteğimiz, paket turun bir parçası değildir. Transfer aracında, acentemizin bir
görevlisi bulunmamaktadır. Transfer aracının her ne sebeple olursa olsun, gecikmesi,
gelmemesi, transferin yapılamaması hallerinde, yolcularımız, kendi imkânları ile havalimanına
gelmelidirler. Bu durumdan dolayı, acentemize herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve hak
talebinde bulunulamaz.
Transfer güzergâhı: 5 M Migros - 100. Yıl Bulvarı - B.Onat Cad. - Metin Kasapoğlu Cd.- Terra City Banio Yapı Market- Havalimanı
Transfer başlangıç saati: 5 M Migros önünden uçuş saatinden 3 saat öncedir. Terra City önünden,
uçuş saatinden 2 saat 15 dk öncedir.
Kesin hareket saatini, kaptan iletişim bilgilerini, 24 saat önce öğrenebilirsiniz.
Dönüş transfer saati: Uçak varış saatinden 45 DK sonra yine aynı güzergâhta yapılacaktır.
Acentemiz, havayolları ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey
Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde uçuş detayları değişebilir, tüm saatlerin hareket
tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız saat değişikliği riskini
bilerek ve kabul ederek turu satın almıştır. Rehberimiz hava ve yol şartlarına göre programda
değişiklik yapabilir.

*** 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak
standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar. Açmakapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk
rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.
***Tur programında dâhil olan hizmetlerden Otelde alınan Kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne uygun
olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı
bir mönü ile sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.
***Tur paketine dâhil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber
anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik
turlar, programda belirtilen diğer turlar da dâhil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler
tarafından gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen veya her hangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle
gerçekleşmediği takdirde veya hava şartları nedeniyle turun yapılması imkânsız hale geldiği durumlarda bahse
konu turların yapılamamasından acentemiz sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin
verilmeyen noktalarda imkânlar dâhilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.
***Ekstra turlar, servis aldığımız yerel acenta tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli sayı
sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamaktadır veya ekstra gezi fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı
sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerde ki müze, ören
yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.
***Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında düzenlenen ekstra turlara katılmak
istemeyen yolcular, yol üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde beklemeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu
yolcular ekstra tur başlamadan yol üstü dinlenme tesisine bırakılıp, turun tamamlanması ardından bırakıldıkları
noktadan alınırlar.

