2019 ORTA AVRUPA
KÜLTÜR GEZİSİ
28.06.2019 – 13.07.2019

11 GECE OTEL 1 GECE KAMARALI GEMİ YOLCULUĞU
YUNANİSTAN (Selanik), İTALYA ( Bologna-Verona-Garda), FRANSA (Paris), BELÇİKA (Brugge),
HOLLANDA (Amsterdam), ÇEKYA (Prag), AVUSTURYA (Viyana), MACARİSTAN (Budapeşte), SIRBISTAN (Belgrad)

SADECE 2 GECE OTOBÜS YOLCULUĞU İLE EN KONFORLU AVRUPA GEZİSİ
TÜM ŞEHİRLERİ BÜYÜSÜNÜ YAŞAYARAK GEZME İMKANI
28.06.2019 İstanbul

Akşam saatlerinde İstanbul'dan hareket edeceğiz. Tekirdağ'da verilecek yemek molasının ardından Selanik'e gitmek üzere yola
çıkacağız.

29.06.2019 Selanik

Sabah saatlerinde Selanik'e varmış olacağız. Selanik şehir gezimizin ardından otelemize yerleşeceğiz. Gece Taverna eğlencesine
katılmak isteyen misafirlerimizle Selanik merkeze yeniden gideceğiz.

30.06.2019 İgoumenitsa

Öğle saatlerinde otelemizden ayrılıp İgoumenitsa'ya hareket edeceğiz. Akşam saatlerine doğru Adriyatik denizini geçmek
kullanacağımız gemizde dört kişilik kamaralarımıza yerleşeceğiz.

01.07.2019 Bologna, Verona

Öğle saatlerinde İtalya'ya varmış olacağız ve Ancona limanından Bologna'ya doğru yolculuğumuz başlayacak. Bologna gezimizi
tamaladıktan sonra Verona'ya doğru hareket edeceğiz. Akşam saatlerinde Verona'daki otelemize yerleşeceğiz.

02.07.2019 Verona, Garda

Kahvaltının ardından Verona gezimizi tamamlamak üzere otelimizden ayrılacağız. Verona'da verilen serbest zaman sonrasında
Garda gölüne doğru hareket edeceğiz. Garda gölü gezimizin ardından gece saatlerinde Paris'e gitmek üzere yeniden yola
çıkacağız.

03.07.2019 Paris

Sabah saatlerinde Paris'e varmış olacağız. Panaromik şehir gezimizin ardından otelimize yerleşeceğiz.

04.07.2019 Paris

Sabah kahvaltısının ardından Eyfel Kulesi, Ressamlar tepesi gibi önemli mekanları gezmek üzere otelimizden ayrılacağız. Paris'i
daha detaylı gezmek için verilen serbest zamanın ardından otelimize geri döneceğiz.

05.07.2019 Brugge, Amsterdam

Sabah kahvaltısından sonra Paris'teki otelimizden Brugge'a gitmek üzere yola çıkacağız. Öğle saatlerinde Brugge şehir gezisini
tamamlayacak ve Amsterdam'a hareket edeceğiz. Akşam saatlerinde Amsterdam'da otelemize yerleştikten sonra gece
Amsterdam sokaklarını gezintiye çıkacağız ve verilen serbest zamanın ardından yeniden otelimize döneceğiz.

06.07.2019 Amsterdam

Sabah kahvaltısının ardından Amsterdam şehir gezimizi tamamlayacağız. Öğleden sonra masal şehirleri Volendam ve Zaanse
Schans (yel değirmenleri) görmek üzere yola çıkacağız. Sonrasında Prag şehrine gitmek üzerine gece yolculuğumuza
başlayacağız.

07.07.2019 Prag

Sabah saatlerinde Prag'a varacağız. Prag kalesi gezisinin ardından dinlenmek için otelimize yerleşeceğiz. Sonrasında yeniden
Prag şehrini gezmek üzere Vaclav meydanına gideceğiz. Verilen serbest zamanın ardından otelimize döneceğiz.

08.07.2019 Viyana

Sabah kahvaltının ardından Viyana'ya gitmek üzere yola çıkacağız. Öğleden sonra otelimize yerleşeceğiz. Ardından Viyana şehir
merkezini gezmek üzere otelimizden ayrılacağız. Verilen serbest zamanın ardından otelimize geri döneceğiz.

09.07.2019 Viyana

Kahvaltının ardından Viyana şehir gezimizi gerçekleştirip yeniden otelimize döneceğiz.

10.07.2019 Budapeşte

Sabah kahvaltının ardından Viyana'dan ayrılacağız ve Budapeşte'ye doğru hareket edeceğiz. Öğleden sonra Budapeşte'deki
otelimize yerleşip verilen serbest zamanımızı değerlendireceğiz. Akşam yeniden otelimize döneceğiz.

11.07.2019 Budapeşte

Kahvaltının ardından Budapeşte şehir gezimizi gerçekleştirip dinlenmek için otelmize geri döneceğiz.

12.07.2019 Belgrad

Kahvaltının ardından Budapeşte'den ayrılacak ve Belgrad'a doğru hareket edeceğiz. Öğleden sonra Belgrad şehir gezimizi
tamamlayıp otelemize yerleşeceğiz.

13.07.2019 İstanbul

Sabah kahvaltının ardından Belgrad'dan İstanbul'a hareket edeceğiz. Gece saatlerinde İstanbul'a varacak ve gezimizi
sonlandıracağız.

! Tüm şehirlerde şehri gezmek için yeterli vakit ayrılacaktır.
! Otel konaklamalarında sabah kahvaltısı dahildir.
! Oteller şehir merkezinde veya yakınında şeçilmektedir.
! Seyahat edeceğimiz otobüs 2013 ve üstü model olacaktır.

İritbat için : Serkan ÇUBUKÇU
www.adastratravel.net

! Gerekli görüldüğü takdirde programda değişiklik yapılabilir.
! Vize başvuruları tarafımızca yapılmaktadır.
! Programa sürpriz şehirler eklenebilir.
! Seyahat süresince otobüste çay-kahve servisi olacaktır.

0531 499 54 68
@otobusavrupa

serkan@adastratravel.net
0252 417 33 32

