
ORTA AVRUPA BAŞKENTLERİ
Avusturya-Slovakya-Slovenya

Graz-Viyana-Bratislava-Lübyana

Türk Havayolları ile

                              3 Gece 4 Gün – 3 Ülke 4 Şehir    

GÜN 1: İSTANBUL – GRAZ

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde, saat 16.30’da buluşma. Check-in ve bagaj
işlemlerinin ardından Türk Havayolları TK 1459 tarifeli uçuşu ile saat 18.55’de Graz’a hareket. Yerel
saat ile 19.15’de varış.   Varışımızın ardından özel aracımız ile otelimize transfer ve serbest zaman ,
geceleme otelimizde.

 GÜN 2: GRAZ-VİYANA-BRATİSLAVA-GRAZ

Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz 
için ekstra olarakdüzenlenecek(Viyana-Bratislava) turuna katılma imkanı (75 Euro). Turumuzun ilk 
durağı olan Viyana’ya hareket ediyoruz.Osmanlı döneminde 2 kere kuşatılmasına rağmen alınamayan 
Avusturya’nın başkentine ulaşıyoruz. Şehir turumuz esnasında görülecek yerler arasında muhteşem 
mimarileriyle Opera binası, Sanat tarihi Müzesi, Parlamento ve Belediye Binası , Hof Theatre, Maria 
Teresa meydanı ve müzeler bölgesi bulunmaktadır. Daha sonra orta avrupa’da bir başka başkent olan 
Bratislava’ya doğru yola çıkıyoruz. Tuna nehri kıyısında yer alan şehir hem Avusturya’ya hem de 
Macaristan’a sınırdır.Görülecek yerler arasında Bratislava nehir kıyıları, 1.Viyana kuşatması öncesi Türk
izleri,Bratislava Kalesi, St.Martin katedrali, eski tarihi şehirde gezinti,Grassalkovich 
Palace,Parlamento,Slovak devlet tiyatro binası, Mozart’ın 6 yaşında Maria Theresa’ya ilk konserini 
verdiği tarihi bina bulunmaktadır. Tur bitiminde otele dönüş ve geceleme.
GÜN 3: GRAZ-LÜBYANA-BLED-GRAZ
Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz için ekstra olarak Lübyana&Bled gölü 
turu düzenlenecektir (65 Euro) Slovenya’nın başkenti olan Ljubljana’ya varışımızı takiben Parlamento 
binası, Ljubljana Üniversitesi, Eski Şehir Meydanı, Ejderha Heykeli, Dragon Köprüsü, Tivoli Park , 
St.Nicholas Katedrali ve Preseren Meydanı görülecek yerler arasındadır. Sonrasında Bled Gölüne 
gidiyoruz. Bled Avrupa’nın en güzel 10 Köyü arasına girmiştir. Slovenya’nın Alplere yakın kesiminde 
bulunan harika manzarasıyla ülkenin en çok ilgi çeken doğal güzelliklerinden biridir. Göl çevresindeki 
yürüyüş parkları , yeşil alanları ve göl ortasında küçük bir kiliseye ev sahipliği yapan adasıyla dünyanın 
her yerinden ziyaretçi akınına uğramaktadır. Turumuz bitiminde otelimize dönüş ve geceleme.



GÜN 4: GRAZ – İSTANBUL
Sabah kahvaltı sonrası Graz şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Avusturya’nın Steiermark eyaletinin 
başkenti olan Graz 1999 yılında Unesco tarafından koruma altına alınmış ve Dünya kültür mirasları 
listesine eklenmiştir. Barok ve Gotik tarzın hakim olduğu tarihi binaların arasında kendinizi büyüleyici 
ve romantik bir şehirde hissedeceksiniz. Daha sonra rehberimizin belirleyeceği saatte Graz 
Havalimanı'na hareket. Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Havayolları tarifeli uçuşu ile
saat 20.15’de İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 00.15’de varış ve turumuzun sonu.

3*Centro  Hotel
Strasser  v.b

Dbl/twin/triple
oda da kişi başı

Single farkı 02-12 Yaş 0-2 Yaş

* 100 € 279 € 50 €

* 100 € 279 € 50 €

* 100 € 279 € 50 €

* 100 € 329 € 50 €

Fiyatlarımıza Dâhil Olan Hizmetler

 Türk Havayolları tarifeli Seferi ile İstanbul (Atatürk) – Graz gidiş/dönüş ekonomi sınıfı uçak 
bileti

 Havalimanı vergileri ve yer hizmetleri

 Havaalanı – Otel - Havaalanı gidiş/dönüş transferleri

 Graz’da belirtilen şehir merkezi 3* otelde 3 Gece oda kahvaltı konaklama

 Graz Panoramik şehir turu

 Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri

Fiyatlarımıza Dâhil Olmayan Hizmetler

 Vize ücreti ve Hizmet Bedeli: 130 Euro

 Kişisel Harcamalar

 Yurtdışı çıkış harç bedeli: 15 TL

 Ekstra turlar

 Seyahat sağlık sigortası (15 Euro) 

 Öğle ve akşam yemekleri / içeçekler

 Şehir vergileri



NOT: 

 Otellerde grup kahvaltıları(Continental) farklı bir salonda verilebilmektedir.

 Triple oda konaklamalarda 3.yatak diğer yataklara göre daha küçük olabilmektedir.

 29 Nisan deparımızın saatleri IST-GRZ TK 1461 07:25-08:40 / GRZ-IST TK 1462 09:35-12:50

 29 Nisan tarihindeki turumuzda GRAZ şehir turu son gün yerine ilk gün yapılacaktır.

İPTAL KOŞULLARI
1-Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu 
sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez 
teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı 
yoktur.

2- A- Tüketici, hizmetin başlamasına 21 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

B- Tüketici, hizmetin başlamasından 21-15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50' sini, 15 günden az 
bir süre kala ise tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal 
hükmündedir.

C- İndirimli hizmetin iptal/devri halinde tüketici, hizmet başlangıcından tam 15 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %50 sini
, 15 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


