ŞEKER BAYRAMI’NDA LİSZBON (2) & PORTO (2)
04-08 Haziran 2019 / 4 gece 5 gün

04 HAZİRAN 2019/ SALI

İSTANBUL - LİSBON

İstanbul Havalimanında buluşarak TK1759 sefer sayılı uçuşu ile saat 11:55 ’de Lisbon’a hareket ediyoruz ve saat
14:50 ’de Lizbon’a varıyoruz. Varışımızı takiben havalimanında karşılanma ve Lisbon şehir turumuz. Şehir turumuz
esnasında göreceğimiz yerler arasında Özgürlük Caddesi, Rossio Meydanı, Baxia, St.George Kalesi, Royal Coach
Müzesi, Black Horse Meydanları, Belem ve Alfama Monsato Parkı bulunmaktadır. Tur bitiminde otelimize transfer
ve yerleşme. Geceleme otelimizde.
05 HAZİRAN 2019 / ÇARŞAMBA

LİSBON (SİNTRA – CASCAİS – ESTORİL)

Sabah kahvaltısının ardından tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra Sintra-Cascais-Estoril turumuza
katılabilirler. Falezler ve küçük altın kumlu plajlarla çevrili yollardan ilerleyerek, Portekiz monarşisinin en önemli
yazlık sarayı olan Sintra Kraliyet Sarayı’nı gezeceğimiz bu turumuzda sarayın Arap stilinde neredeyse bir çini
müzesini andıran ilginç mimarisini yakından görme imkanınız olacak . Bu turumuzdan sonra şirin kasabaların eski
balıkçı mahallelerini, yazlık evlerin bulunduğu Cascais ve Estoril sahili görülecek yerler arasındadır . Avrupa
kıtasının en batı noktasına gidilip, sertifika ile bu eşsiz günü doyasıya yaşabilirsiniz. Turumuzun ardından Lizbon’a
dönüş ve geceleme otelimizde.
06 HAZİRAN 2019 / PERŞEMBE

LİSBON-PORTO (FADO GECESİ)

Sabah kahvaltısının ardından otelimizden ayrılıyor ve Porto’ya hareket ediyoruz. Varışımızın ardından Porto şehir
turumuz. Oporto diye de anılan kentin, eski şehir bölümü Unesco Dünya Mirasları listesindedir. Sao Bento Tren
İstasyonu: 100 küsür yıllık tarihi seramikleri ve o seramiklerdeki sanat eseri işlemeleri ile başlı başına bir müze
sayılabilecek tren istasyonu, Forte de Sao Francisco aşıklar parkı, Xavier (Queijo) Kalesi, São Francisco
Kilisesi: 14.yy’dan kalan kilise Porto’nun tarihi yapılarından biri olarak tur rotamızda karşımıza çıkacak D. Luis 1
Brigde Köprüsü, Torre dos Clerigos (Clerigos Tower) : Kenti yüksekten, çok yükseklerden izlemek için bulunmaz bir
fırsat, Estádio do Dragão stadı: futbol meraklıları için bulunmaz bir nimet sayılabilecek, geniş, ileri teknolojili ve
modern mimarinin dokunuşlarıyla inşa edilmiş bir stadyum. Turumuzun ardından Porto’daki otelimize transfer ve

yerleşme. Akşam dileyen misafirlerimizle ekstra eşsiz Fado Gecesi. Bu güzel müziğin ardından geceleme
otelimizde.
07 HAZİRAN 2019 / CUMA

PORTO (BRAGA-GUIMARAES)

Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimizle ekstra Braga-Guimaraes turumuz için hareket
ediyoruz. Bu turda geniş bir mimari ve dini mirası keşfedebileceksiniz. Ülkenin en eski kentlerinden biri olan Braga,
Portekiz’in en büyük üçüncü şehri ve genç nüfusuyla cıvıl cıvıl bir yer. Burası ülkenin dinsel merkezi olarak kabul
ediliyor. Bracari adında bir Kelt kabilesi tarafından kurulan ve daha sonra Romalılar tarafından işgal edilen bu
bölge, 11. yüzyılda ülkenin dini başkenti ve büyük bir başpiskoposluğun merkezi haline gelmiş. Muhteşem barok
tarzı yapılarla bezenmiş bu şehrin sokaklarında dolaşırken kaybolmayı isteyebilirsiniz. Guimarães, Braga bölgesinde
bulunan bir şehir. Tarihi kent merkezi, bir orta çağ yerleşiminin son derece iyi korunmuş ve otantik bir örneği
olduğu için 2001 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. 52.000 nüfuslu Guimarães,
Portekiz’in kuruluşunda oynadığı rol nedeniyle tarihi bir önem taşıyor. Portekiz’in ilk Kralı Afonso Henriques’in
burada doğduğuna yaygın olarak inanıldığı için kent genellikle “Portekiz uyruğunun doğduğu yer” veya “beşik
kent” olarak anılıyor. Keyifli gezilerimizin ardından Porto’ya dönüş ve geceleme otelimizde.
08 HAZİRAN 2019 / CUMARTESİ

PORTO-İSTANBUL

Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. (12:00’ye kadar odalarımızı boşaltmamız gerekiyor) Belirlenen saatte
Porto Havalimanı’na transfer. Havalimanında Türk Hava Yolları kontuarında uçağa biniş işlemlerimizin ardından
Türk Hava Yollarının TK1450 sefer sayılı uçuşu ile saat 15:45 ’de İstanbul’a hareket ve yerel saat 22:15’de varış.
Uçuş detayları

04 Haziran 2019
08 Haziran 2019

TK 1759
TK 1450

İstanbul 11:55 (kalkış)
Porto 15:45 (kalkış)

Lizbon 14:50 (varış)
İstanbul 22:15 (varış)

Ücretler:

İki kişilik odada kişi başı
Tek kişilik oda farkı

: 995 Euro
: 425 Euro

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER:

•
•
•
•
•
•

Porto’da 2, Lisbon’da 2 gece 4* otellerde kahvaltı dahil konaklama,
Lisbon ve Porto’da havalimanı transferleri,
Lisbon-Porto transferi,
Porto ve Lisbon şehir turları,
Profesyonel Türkçe Rehberlik,
Zorunlu seyahat sigortası (65 yaşa kadar)

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:

•
•
•
•

Türk Hava Yolları ile İstanbul/Lisbon-Porto/İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve havalimanı vergileri,
Otellerdeki ekstralar ve kişisel harcamalar,
Öğle ve akşam yemekleri,
Vize ücreti ve işlemi,

•
•
•
•

Bahşişler ve bagaj taşıma ücretleri,
Yurtdışı Çıkış Fonu 15 TL,
Ekstra turlar,
Dahil olan hizmetlerde belirtilmeyen her türlü hizmet

EKSTRA TURLAR:
Sintra –Cascais-Estoril : 85 Euro
Braga – Guimaraes : 85 Euro
Fado Gecesi : 65 Euro
Hava şartlarından meydana gelebilecek uçak iptal ve rötarlarından , kaybolan valizlerden acentamız sorumlu
değildir. *** Havaalanı vergilerine gelebilecek artış yolcularımıza yansıtılacaktır*** Ekstra tur ücretleri minimum
10 kişinin katılımı olması halinde geçerlidir. Bu program İtaltur ile birlikte organize edilmektedir.

