2019 KUZEY AVRUPA
KÜLTÜR GEZİSİ
12.07.2019 – 29.07.2019

11 GECE OTEL 2 GECE KAMARALI GEMİ YOLCULUĞU
SIRBİSTAN (Belgrad-Novi Sad), POLONYA (Krakow-Varşova), LİTVANYA (Vilnius-Kaunas),
LETONYA (Riga), ESTONYA (Tallinn), FİNLANDİYA (Helsinki), İSVEÇ (Stocholm-Göteborg),
DANİMARKA (Kopenhag), HOLLANDA (Amsterdam), BELÇİKA (Bruge), YUNANİSTAN (Kavala)

En konforlu küzey AVRUPA GEZİSİ
TÜM ŞEHİRLERİ BÜYÜSÜNÜ YAŞAYARAK GEZME İMKANI
12.07.2019 İstanbul

Akşam saatlerinde İstanbul'dan hareket edeceğiz. Edirne'de verilecek yemek molasının ardından Belgrad'a gitmek üzere yola çıkacağız.

13.07.2019 Belgrad

Öğle saatlerinde Belgrad'a varmış olacağız. Öğleden sonra Belgrad'da otelimize yerleşeceğiz. Sonrasında Belgrad'ı daha detaylı gezmek için verilen
serbest zamanı değerlendirerek akşam yeniden otelimize döneceğiz.

14.07.2019 Novi Sad

Sabah kahvaltısının ardından Belgrad'daki otelimizden Novi Sad'a gitmek üzere yola çıkacağız. Novi Sad gezimizi tamamladıktan sonra akşam
saatlerinde Krakow'a gitmek üzere yeniden yola çıkacağız.

15.07.2019 Krakow

Öğlen saatlerinde Krakow'a varmış olacağız. Öğleden sonra Krakow'da otelimize yerleşeceğiz. Sonrasında Krakow'u daha detaylı gezmek için
verilen serbest zamanı değerlendirerek akşam yeniden otelimize döneceğiz.

16.07.2019 Varşova

Kahvaltının ardından Varşova'ya gitmek üzere Krakow'daki otelimizden ayrılacağız. Öğlen saatlerinde Varşova'ya varmış olacağız. Öğleden sonra
Varşova'da otelimize yerleşeceğiz. Sonrasında Varşova'yı daha detaylı keşfetmek için verilen serbest zamanı değerlendirecek ve otelimize
döneceğiz.

17.07.2019 Vilnius,Kaunas

Sabah kahvaltısının ardından Varşova'daki otelimizden Vilnius'a gitmek üzere yola çıkacağız. Öğleden sonra Vilnius gezimizi yapıp akşam
saatlerinde Kaunas gitmek üzere yola çıkacağız. Akşam saatlerinde Kaunas'daki otelimize yerleşeceğiz.

18.07.2019 Kaunas

Sabah kahvaltısının ardından Kaunas'yu daha detaylı gezmek için verilen serbest zamanın ardından otelimize geri döneceğiz.

19.07.2019 Riga

Kahvaltının ardından Riga'ya gitmek üzere Kaunas'daki otelimizden ayrılacağız. Öğlen saatlerinde Riga'ya varmış olacağız. Öğleden sonra Riga'da
otelimize yerleşeceğiz. Sonrasında Riga'yı daha detaylı keşfetmek için verilen serbest zamanı değerlendirecek ve otelimize döneceğiz.

20.07.2019 Tallinn

Kahvaltının ardından Tallinn'e gitmek üzere Riga'daki otelimizden ayrılacağız. Öğlen saatlerinde Tallinn'e varmış olacağız. Öğleden sonra Tallinn'de
otelimize yerleşeceğiz. Sonrasında Tallinn'yı daha detaylı keşfetmek için verilen serbest zamanı değerlendirecek ve otelimize döneceğiz.

21.07.2019 Helsinki

Kahvaltının ardından Tallinn'deki otelimizden ayrılıp kısa bir feribot yolculuğu ile öğle saatlerinde Helsinki'ye varmış oluyoruz. Helsinki gezimizi
tamamladıktan sonra Baltık Denizini geçmek kullanacağımız gemide dört kişilik kamaralarımıza yerleşeceğiz.

22.07.2019 Stockholm

Sabah saatlerinde İsveç'e varmış olacağız ve Stockholm'a doğru yola çıkacağız. Öğleden sonra Stockholm'da otelimize yerleşeceğiz. Sonrasında
Stockholm'u daha detaylı gezmek için verilen serbest zamanı değerlendirerek akşam yeniden otelimize döneceğiz.

23.07.2019 Göteborg

Kahvaltının ardından Göteborg'a gitmek üzere Stockholm'daki otelimizden ayrılacağız. Öğleden sonra Göteborg'daki otelimize yerleşeceğiz.
Sonrasında Göteborg'u daha detaylı gezmek için verilen serbest zamanı değerlendirerek akşam yeniden otelimize döneceğiz.

24.07.2019 Kopenhag

Kahvaltının ardından Kopenhag'a gitmek üzere Göteborg'daki otelimizden ayrılacağız. Öğleden sonra Kopenhag'a varmış olacağız. Dünyaca ünlü
Deniz Kızı heykeli ve özgür kasaba Christiania gezimizi tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Amsterdam'a gitmek üzere yeniden yola çıkacağız.

25.07.2019 Amsterdam

Sabah saatlerinde Amsterdam'a varmış olacağız. Panaromik şehir gezimizin ardından otelimize yerleşeceğiz. Sonrasında gece Amsterdam
sokaklarını gezintiye çıkacağız ve verilen serbest zamanın ardından yeniden otelimize döneceğiz.

26.07.2019 Amsterdam

Sabah kahvaltısının ardından Masal şehirleri Volendam ve Zaanse Schans (yel değirmenleri) gezmek üzere otelimizden ayrılacağız. Amsterdam'ı
daha detaylı gezmek için verilen serbest zamanın ardından otelimize geri döneceğiz.

27.07.2019 Brugge

Sabah kahvaltısından sonra Amsterdam'teki otelimizden Brugge'a gitmek üzere yola çıkacağız. Akşam saatlerinde Brugge şehir gezisini
tamamlayacak ve Ancona'ya hareket edeceğiz.

28.07.2019 Ancona

Öğle saatlerinde Ancona Limanına varacağız ve Adriyatik Denizini geçmek kullanacağımız gemide dört kişilik kamaralarımıza yerleşeceğiz.

29.07.2019 Kavala, İstanbul

Sabah saatlerinde Yunanistan'a varmış olacağız ve İgoumenitsa limanıdan Kavala'ya doğru yola çıkacağız. Öğle saatlerinde Kavala gezimizi
tamamlayarak İstanbul'a doğru 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

