ŞEKER BAYRAMI’NDA SALZBURG (2)-BLED-LJUBLJANA (2)
03-07 Haziran 2019 / 4 gece – 5 gün

03 HAZİRAN 2019 / PAZARTESİ

İSTANBUL – SALZBURG

İstanbul Havalimanında buluşuyor ve Türk Hava Yolları’nın TK1381 sefer sayılı uçuşu ile 08:15’de Salzburg’a uçuyoruz.
09:45’de Salzburg Havalimanına varışımızı takiben Salzburg şehir turumuza başlıyoruz. Salzburg Avusturya’nın tam ortasında
yer alan 150.000 nüfuslu küçük bir şehirdir. Salzburg, ünlü besteci Mozart’ın sadece doğduğu şehir değil ayrıca yaşayıp en
güzel bestelerini yarattığı yer olmasıyla birlikte tarihi binaları ile de görülneye değerdir. Turumuza UNESCO tarafından dünya
mirası listesine eklenmiş Altstadt (eski şehir) bölgesinde yürüyüş yaparak başlıyoruz. Yürüyüşümüz sırasında 9. Ve 10.
YYlardan kalma binaların halen nasıl dimdik ayakta kaldığına hayret edeceksiniz. Her binanın üzerinde yazan iki tarih
göreceksiniz. Bu tarihlerden eski olanı binanın yapılış yılını, yeni olanı ise yenilenme yılını gösterir. Gezimize panoramik olarak
Mirabel Sarayı’nın bahçelerini, Salzburg Katedrali ve Avrupa’nın en yüksek kalelerinden biri olan Salzburg Kalesi’ni göreceğiz.
Turumuzu tarihin en önemli yapıtlarından biri olan Başkanlık Sarayı’nı dışardan görerek sonlandıracağız. Turumuzun ardından
otelimize transfer. Varış ve yerleşmenin ardından geceleme otelimizde.
04 HAZİRAN 2019 / SALI
SALZBURG -HALSTTAT
Sabah kahvaltısının ardından tam günlük Hallstatt turumuz için hareket ediyoruz. Bir saatlik yolculuğun ardından Hallstatt’a
varıyoruz. Doğal güzelliğin yanı sıra 7 bin yıla varan geçmişi ile UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmış olan
bu kasabayı keşfetmeye başlıyoruz. Geçmişi bronz çağına kadar uzanan bu kasabada sadece tek bir yol var ve araç trafiğine
izin verilmiyor. Bu masalsı güzergahta ilerlerken şirin kilise, ufak şelaleler ve tuz ürünleri satılan sevimli dükkanlar önümüzü
kesecek. Turumuzu ünlü Beinhaus’daki ilginç sergiyi gezerek tamamlayacağız. Serginin ilginç bir hikayesi var. Beinhaus kelime
anlamıyla kemik evi demek. Kasabanın mezerlığının nüfus için son derece yetersiz olmasından dolayı ölülerin kemikleri makul
bir süre sonra mezardan çıkarılıyor, çeşitli boya ve süslemelerle sergileniyor. Tabii aile adları belirtilerek. Akşamüstü bu
cenneti geride bırakarak Salzburg’a dönüyoruz. Geceleme otelimizde.

05 HAZİRAN 2019 / ÇARŞAMBA
SALZBURG -BLED-LJUBLJANA
Sabah kahvaltısının ardından otelimizden ayrılıyor ve yaklaşık 2,5 saat sürecek Bled Gölü’ne doğru yola çıkıyoruz. Eski bir
buzul gölü olan Bled, Avrupa jet sosyetesinin ve turistlerin uğrak noktasıdır. Zümrüt yeşili bir dağ gölünün üzerinde yer alan
küçücük bir adanın üzerine kurulmuş beyaz kilisesi, Alp sıradağlarının bir parçası olan o dağın yüksek tepelerinde yer alan
Bled, kalesi ile meşhurdur. Gölde tekne ile yapacağımız gezinin ardından bu fevkalade güzellikleri arkamızda bırakarak, 1 saat
sürecek yolculuk sonrası Avrupa’nın en yeşil ikinci ülkesi olan Slovenya’nın ejderha efsanesi ile ünlü başkenti Ljubljana’ya
hareket. Varışımızı takiben otelimize transfer ve yerleşme. Geceleme otelimizde.

06 HAZİRAN 2019 / ÇARŞAMBA

LJUBLJANA

Sabah kahvaltısının ardından bu görkemli şehri rehberimiz eşliğinde keşfetmek için turumuza başlıyoruz. Turumuzda
görülecek yerler arasında Slovenya Ulusal Müzesi, St. Nicholas Kilisesi, Ljubljana Kalesi, Ejderha Köprüsü, Tivoli Parkı, Şehir
Pazarı bulunmaktadır. Turumuzun sonunda serbest zaman. Geceleme otelimizde.
07 HAZİRAN 2019 / PERŞEMBE

LJUBLJANA – İSTANBUL

Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. (12:00’ye kadar odalarımızı boşaltmamız gerekiyor) Dilerseniz Ulusal Müze’yi
ziyaret edebilir veya Tivoli Parkı’nda yürüyüş yaparak Şehir pazarından alışveriş yapabilirsiniz. Belirlenen saatte otelimizden
ayrılıyor ve Ljubljana Havalimanı’na doğru hareket ediyoruz. Türk Hava Yolları’nın TK1064 sefer sayılı uçuşu ile 20:00’de
İstanbul’a uçuyoruz. 23:15’de İstanbul Havalimanı’na varıyoruz.
Uçuş detayları
03 Haziran 2019
07 Haziran 2019

TK 1381 İstanbul Havalimanı
TK 1064 Ljubljana

08:15 (kalkış)
20:00 (kalkış)

Salzburg 09:45 (varış)
İstanbul Havalimanı 23:15 (varış)

Ücretler:
İki kişilik odada kişi başı
Tek kişi farkı

: 1.255 Euro
: 235 Euro

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER:
• Türk Hava Yolları ile İstanbul/Salzburg/İstanbul gidiş dönüş ekonomi sınıf uçak bileti
• Havalimanı vergileri,
• Salzburg ve Ljubljana’da havalimanı transferleri,
• Programda belirtilen tüm turlar ve şehirlerarası transferler,
• Salzburg’da 2 gece, Ljubljana’da 2 gece 4* otellerde kahvaltı dahil konaklama,
• Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti,
• Zorunlu seyahat sigortası,(65 yaşa kadar)
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:
• Otellerdeki ekstralar ve kişisel harcamalar,
• Öğle yemekleri ve akşam yemekleri,
• Yurt dışı çıkış fonu 15 TL,
• Vize ücreti ve servis bedeli,
• Bahşişler ve bagaj taşıma ücretleri,
• Dahil olduğu belirtilmemiş her türlü hizmet

Hava şartlarından meydana gelebilecek uçak iptal ve rötarlarından, kaybolan valizlerden acentamız sorumlu
değildir. *** Havaalanı vergilerine gelebilecek artış yolcularımıza yansıtılacaktır. Bu program İtaltur ile birlikte
organize edilmektedir.

