
 

 
 

Baştanbaşa Britanya  

İNGİLTERE & GALLER & İSKOÇYA & İRLANDA 

LONDRA (2) WINDSOR & OXFORD & COSTSWOLD’S KÖYLERİ & STRATFORD UPON AVON (1) & LLANGOLLEN & 
LLANBERRIS & CAERNARFON & CONWY &  

CHESTER (1)& LIVERPOOL & İNGİLTERE GÖLLER BÖLGESİ & WINDERMERE & EDİNBURG (2)& İSKOÇ GÖLLER 
BÖLGESİ & GLASGOW &  

AYR (1) & BELFAST & DUBLİN (2) 

 

  23 Haziran (Kurban Bayramı) & 21 Temmuz 2023  

9 Gece – 10 Gün  

 

1.GÜN İSTANBUL – LONDRA         

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda saat 04:00’de TURVİGO yetkilisi ile buluşma. Bagaj ve pasaport 

işlemlerimizin ardından saat 07:25’de Türk Havayolları TK 1981 sayılı seferi ile İngiltere ve Birleşik Krallık’ın 

başkenti Londra’ya uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. 4 saat 5 dakika sürecek olan uçuşumuzun ardından saat 

09:35’de Londra’ya varış. Pasaport ve bagaj işlemlerimizin ardından havalimanında bizleri karşılayacak olan 

özel aracımız ile şehir turumuza başlayacağız. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olmakla birlikte, 

günümüzde tarihi eserler büyük müzelerde sergilenmekte ve turizm açısından, kültürleri bin yıl öncesine 

kadar dayanmış olan bu şehirde; House of Parliament (Parlemanto binasi), London Eye, Big Ben, Westminster 

Abbey Katedrali, Downing street, Trafalgar Square, Buckingham Sarayı, Piccadilly Meydanı göreceğimiz yerler 

arasındadır. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

 

 

 

 



 

 

2.GÜN - LONDRA                                                                                                     
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında Londra şehir turumuza daha detaylı bir şekilde devam 
ediyoruz… British Museum, Knightsbridge, Harrods Magazası, Tower Bridge, Tower of London, Hyde 
Park  görülecek yerler arasındadır. London Eye’a binip, 135 metre yukseklikten Londrayi izledikten sonra 
sonra ise hotelimize dönüş ve serbest zaman.  Turumuz sonrasında Oxford Caddesi’nde  alışveriş ve serbest 
zamanın ardından, otelimize dönüş. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.  

 

3.GÜN            WINDSOR – OXFORD – COTSWOLD KOYLERI – STRATFORD UPON AVON           
Sabah kahvaltısının ardından özel aracımız ile Londra’dan ayrılıyoruz. Önce, dünyanın özel ikametgâha 
tahsis edilmiş ve tarihin en uzun süreli ikâmeti olan sarayı, II.Elizabeth’in yaşadığı ve aynı zamanda 
dünyanın en büyük kalesi olan Windsor Şatosu turumuzu gerçekleştireceğiz. Windsor Britanya Krallığı’nın 3 
resmi sarayından birine ev sahipliği yapar. Kraliçe hafta sonları ve  yaz aylarının büyük kısmını burada 
geçirir.Daha donraki duragimiz, unlu universitesi ile OXFORD sehri. Barok mimarisinin incilerinin oldugu 
Oxford muhteşem ortacağ binalari ile sizi kendine hayran bırakacaktır Buradan ayrildiktan sonra,  masalsı 
köylerle dolu, muhtesem manzaralari ile Cotswold bölgesinde güzel bir tur yapacağız. Daha sonra unlu sair 
Shakespeare’in dogdugu sehir olan ve Londra’dan sonra en fazla turist ceken Ingiltere sehri Stratford upon 
Avon’a ulasacagiz..Akşam yemeği ve konaklama Stratford upon Avon’da.                  
 

 

 

 

 



 

 

4.GÜN  CARDIFF – LLANGOLLEN – LLANBERRIS -CAERNARFON – CONWY – CHESTER           
Sabah kahvaltımızın ardından otelimizden ayrılıyor ve Llangollen, Llenberris gecidi gibi tabiat harikasi 
bölgelerden, Gallerin en yüksek dağı Snowdonia’dan gecereğiz, İstanbul surları örnek alınarak yapılmış 
Ortaçağ kalesi ile meşhur Caernarfon, aynı zamanda geleneksel olarak Galler prenslerinin taç giyme 
törenlerinin yapıldığı yerdir. Ardından, 13. yüzyılda Galler’i fetheden Kral I.Edward’ın yaptırdığı Conwy 
Kalesi’nde fotoğraf molası verilecektir. Daha sonra Tudor zamani mimarisi ile goze carpan Chester sehrine 
varışımızın ardından, Akşam yemeği ve konaklama Chester otelimizde. 
 
5.GÜN LIVERPOOL – GÖLLER BÖLGESİ – WINDERMERE – EDINBURGH           
Sabah kahvaltımızın ardından, Liverpool’u ziyaret edecegiz. Heryerde gorulemeyecek, cok etkileyici Katolik 
ve Protestan katedrallerini ziyaret edecegiz. Unesco tarafindan koruma altina alinmis Alberts Limaninda 
verecegimiz kisa bir molanin ardindan Ingiltere Göller Bölgesi’ni ziyaret edeceğiz. İngiltere’nin en derin gölü 
“Wastwater” ve en yüksek zirvesi “Scafell Pike” gibi yerlerin de bulunduğu ünlü Lake District’te (Göller 
Bölgesi) keyifli bir tekne turu yapacağız. Windemere gölü çevresindeki dağların eşsiz görüntüleri, sahiller ve 
insana huzur veren en büyüğü 15 kilometre olmak üzere, irili ufaklı onlarca gölün bulunduğu bu doğal park, 
sunduğu eşsiz manzaralar ve temiz havası ile bizleri huzur verecektir… 400’ün üzerinde göl bulunan bu 
bölgede, en güzel göl olan Windermere Gölü üzerinde yapacağımız tekne turundan sonra, Ambleside ve 
Grasmere gibi muhteşem küçük kasabalardan geçecek ve tarihi posta yolunu izleyerek Edinburgh’a 
ulaşacağız. Akşam yemeği ve konaklama Edinburg otelimizde.  

 

6.GÜN EDINBURGH                                              
Sabah kahvaltımızın ardından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Edinburgh’u tanıtan 
turumuzu gerçekleştireceğiz. Princess Street, Royal Mile, Edinburgh Kalesi, Holyrood Sarayı ve St. Giles 
Katedrali göreceğimiz yerler arasındadır. Şehir turumuzun ardından, şehrin ön önemli simgesi 
sayılan Edinburgh Kalesi’ni ziyaretimizi gerçekleştireceğiz… Edinburgh’un üzerinde gözüken bu görkemli 
kale, yüksek bazalt kayası üzerine inşa edilmiştir. 1639 yılına kadar İskoçya Parlemento binası olarak da 
kullanılan Büyük Salon, Saray, Azize Margaret Şapeli, Askeri Hapishane ve Vali Konağı, Edingburgh Kalesi 
içerisinde göreceğimiz yerler arasında bulunuyor. Akşam yemeği ve konaklama Edingurg otelimizde. Akşam 
arzu eden misafirlerimiz, rehberimizin Extra olarak hazırlayacağı, özel bir dans ve müzik gösteri eşliğinde 
İskoç Gecesi gösterilerine  katılabilirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7.GÜN  EDINBURGH – İSKOÇYA GÖLLER BÖLGESİ -GLASGOW – AYR 
Sabah erken kahvaltıdan sonra muhteşem bir gün için turumuza devam ediyoruz Rüya gibi bir 
bölge,  Iskoçya Göller Bölgesi… Turumuz esnasında göllerin Prensesi lakabı ile Lomond, Elizabeth Milli 
Ormanı ve Trossachs Bölgesi sadece bazıları. Sonra varacagimiz Glasgow’da kısa bir şehir turu 
yapacağız. Glasgow şehir turumuz esnasında, ünlü George meydanı civarında yürüyerek yaklaşık 30 
dakikalık küçük bir turumuzdan sonra Ayr adli kucuk bir Iskoc kasabasinda konaklayacagiz. 
 

 
 
8.GÜN   BELFAST – DUBLİN 
Bugun gune cok erken baslayacagiz. Sabah en erken feribot ile Belfast’a gecmek icin,Cainryan Port 
Limanı’na transfer oluyoruz. Buradan büyük  cruise gemileri ile  Belfast’a geçeceğiz. Belfast’a gecer gecmez, 
hemen sehir turuna basliyoruz.1900’lü yıllarda yapımına başlanmış ve üzerinde 26 ay boyunca 11.300 kişi 
çalışmış olan Titanic gemisinin yapımından itibaren hikayesini öğreneceğiz. Panoramik şehir turumuz 
esnasında, ic savasin etkilerinin sehre yansimasini, IRA orgutunun kuruldugu bolgeyi, Parlamento ve 
Belediye binalarini ve sehrin en onemli yapılarını göreceğiz. Daha sonra 3 saatlik yolculuk sonunda 
varacağımız Dublin şehrini tanıtan panoramik bir tur yapacağız. General Post Office, O’Connel Caddesi, 
Hemen ardından Georgian tarzıyla daha farklı bir edası olan nehrin güney kıyılarını gezeceğiz. Güneyde, şu 
anda Amerikan Koleji olan Oscar Wilde’ın evi, kaliteli mağazalarıyla Grafton Caddesi, Dracula’nın yazarı 
Bram Stoker’ın evi, 1592 yılında, I Elisabeth tarafından kurulan İrlanda’nın en eski Üniversitesi Trinity 
College, Dublin’in 1038 yılında, ahşaptan inşa edilmiş ilk kilisesi ve Christchurch Katedrali ve Avrupa’nın en 
büyük şehir parkı olan Phonix parkı ziyaret edeceğiz. Akşam yemeği ve konaklama Dublin otelimizde. 

9.GÜN   SANDYCOVE & WICKLOW DAGLARI & POWERSCOURT BAHCELERI VE SELALESI 
Bu turumuzun sondan bir onceki gununde sizlere unutamayacaginiz bir gezi yasatmak istiyoruz. Dublin 
disina dogru 6 saatlik bir turumuz olacak. Dublin’in sayfiye kasabalari arasindan gecip, muhtesem Wicklow 
daglari manzaralari esliginde sizleri National Geographic tarafindan Dunya’nin en guzel 3. Bahcesi seilmis 
Powerscourt Bahcelerine goturecegiz. Ogleden sonra ise Dublin’e geri donup, rehberiniz esliginde 
yuruyerek guzel bir tur gerceklestirecegiz. Geceleme Dublin’de. 

 10.GÜN  DUBLİN – İSTANBUL                                                                              
Sabah kahvaltımızın ardından, Dublin şehrini biraz daha yaşamak için turumuza devam edeceğiz. 

Kısa bir tanıtım ve arzu eden misafirlerimiz için tadım yapabileceğiniz Jameson Whisky fabrikası ziyaretimizi 
gerçekleştireceğiz. Arzu eden misafirlerimiz için alışveriş imkanı olacaktır. 

Öğleden sonra saat 13.00 gibi havaalanına hareket. Check-in, pasaport ve gümrük kontrollerinden sonra 
Türk Havayolları’nın TK1978 sefer sayılı uçuşu ile saat 16.30’da İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 22:55’de 
İstanbul’a varış ve turumuzun sonu… 

TOPLAM 9 GECE / 10 GÜN 



 

 

TUR ÜCRET DETAYLARI : 

2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI ÜCRETİ  : 4.250 USD 

02-12 YAŞ ÇOCUK ÜCRETİ    : 3.900 USD 

TEK KİŞİLİK ODA FARKI    : 1.550 USD 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER: 

*İstanbul / Londra – Dublin / İstanbul arası Türk Havayolları ile ekonomi sınıfı gidiş dönüş uçak bileti ve 

vergiler. 

* Londra'da 2 gece Millennium Copthorne Tara Hotel, Stratford upon Avon’da  1 gece Crowne Plaza Hotel, 

Chester'da 1 gece Macdonald New Blossoms, Edinburg'da 2 gece Macdonald Holyrood Edinburgh, Ayr’da 1 

gece Premier Inn ve Dublin’de 2 gece The Crook Park Hotel yada benzeri  1.Sınıf ve merkezi otellerde oda-

kahvaltı konaklamalar. 

*Programda belirtilmiş olan tüm sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri (yemeklerde içki ve meşrubatlar dahil 

değildir). 

*Programda belirtilmiş olan tüm turlar ve transferler. 

 (Londra’da London Eye giris bileti , Londra’da 2. gün yürüyerek yapılacak şehir turu sırasında kullanılacak 

metro biletleri, Windsor Kalesi giriş ücetleri, Windermere gölünde tekne turu, Edinburgh Kalesi giriş bileti, 

Cairnryan – Belfast superfast feribot biletleri , Jameson Whisky fabrikası ziyareti ve Whisky tadımı.)  

*Tecrübeli TURVIGO rehberlik hizmetleri.  

*Türsab Zorunlu Seyahat Sigortası.  

*HDI Sigorta ile Özel Yurtdışı seyahat iptal ve sağlık sigortası Kişi Başı 110 USD 

**Yurt içi yada Yurt dışına yapacağınız seyahatiniz için HDI Özel Seyahat İptal ve Sağlık Sigortası 

yapılmaktadır.  Seyahat öncesi herhangi bir sağlık sorunundan ötürü (1. Dereceden akrabalarınızı 

ilgilendiren sağlık sorunlarında ya da seyahat esnasında olası bir sağlık sorununuzda, valiz kaybolması vb. 

gibi durumlarda HDI Özel Sigorta, seyahatiniz için ödemiş olduğunuz bedelin yaklaşık % 90’lık kısmını 

karşılayabilmektedir) seyahatinizi iptal edebilirsiniz. HDI Özel Seyahat ve Sağlık Sigortasını, seyahatinizi 

koruma altına almak adına Turvigo olarak yapmaktayız. HDI Seyahat ve Sağlık Sigortası ile ilgili geniş 

kapsamlı bilgiyi Turvigo satış görevlilerinden öğrenebilirsiniz. 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

*Otellerde yapılacak olan kişisel harcamalar (mini bar, bar, restoran, telefon, kuru temizleme) 
*Yemeklerde alınacak olan içki ve meşrubatlar.  
* İngiltere vize ücreti kişi başı 320 USD  
*Kişi başına 150 TL tutan yurt dışı çıkış konut fonu. 
 

 

 



 

 

ÖNEMLİ NOTLAR VE SÖZLEŞME DETAYLARI: 

*Yukarıda belirtilen uçuş saatleri havayolları ve diğer yerel taşıyıcılardan alınmıştır. Uçuş saatlerinde 

meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçak iptalinden, uçağın teknik aksaklıklarından dolayı ortaya 

çıkabilecek rötarlardan, yolcunun iç hat uçuşlarını kaçırmasından kaynaklanan aksaklık veya doğabilecek 

olumsuz koşullardan Turvigo kesinlikle sorumlu tutulamaz. 

*Programda belirtilen ve iç hatlarda uçuş gerçekleştirilecek olan havayolunun / havayollarının yerine başka 

bir yerel taşıyıcı / taşıyıcılar ile uçulabilir. Dolayısıyla, aktarma noktaları ve saatleri değişkenlik gösterebilir. 

*Turvigo gerekli gördüğü durumlarda haber vermeksizin programın içeriğini bozmadan, şehirlerin 

programdaki sırasını ve uçulacak olan ana hava yolunu değiştirebilir. 

*Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 16, maksimum 21 kişinin katılımına ihtiyaç vardır (Gerekli 

çoğunluk sağlanamadığı takdirde Turvigo yukarıda belirtilen programı iptal etme hakkına sahiptir ve 

misafirlerine para iadesi yapar). 

*Otellerde check-in saati 14:00, check-out ise 11:00 ila 12:00 arasındadır. 

*Seyahat edeceğiniz ülke kendi yerel para birimini kullanmaktadır ve konvörtıbl değildir. Dolayısıyla seyahat 

öncesinde bu para birimlerini Türkiye’deki banka veya döviz bürolarından tedarik edemezsiniz. Bunun için 

yanınızda USD veye EURO bulundurmanızı tavsiye ederiz. 

*Uçak yolculuğu esnasında her yolcunun kabin içinde 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy) ebatlarında 

1 parça eşya alma hakkı vardır. Bu seyahat esnasında kişi başı valiz hakkı maksimum 20 kg ile sınırlıdır. 

(LÜTFEN BU DETAYI TUR KALKMADAN ÖNCE FİRMAMIZ İLE TEKRAR TEYİD EDİNİZ. ZİRA HAVAYOLLARI VALİZ 

TAŞIMA KURALLARINI HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRMEKTEDİR). İç hat uçuşlarında bu ağırlık 15 kg’a kadar 

düşebilir. Ekstra valiz ya da ağırlıktan veya ödenecek ekstra bagaj ücretinden firmamız ve tur rehberi 

kesinlikle sorumlu değildir. Uçak içerisine özellikle kişi başına 1 parça eşya (5 kg - 8 kg) alabilirsiniz. 

*Seyahatiniz esnasında cep telefonlarınızı ancak yurt dışı kullanımına açık ise kullanabilirsiniz. 

*Bu ülkelere seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti Pasaportuna sahip misafirlerin İngiltere vizesine ihtiyacı 

vardır.    

*Bu seyahate iştirak edecek olan her yolcunun pasaport temdit süresinin en az 9 ay ve en az “3 boş vize 

sayfası” olması gerekmektedir. 

*Turvigo vize alımlarında izlenecek prosedür hakkında sizlere yardımcı olabilir. Konsolosluklar ve 

Büyükelçilikler randevu sistemi ile çalışmakta olup, gerektiğinde vize müracaatını şahsen kabul etmektedir. 

Vize alımı özellikle yaz aylarında en az 21 iş günü kadar sürmektedir.                                                    .  

*Şirketimiz sizler ile konsolosluk / elçilik arasında bir aracı konumunda olup, herhangi bir vize alım garantisi 

veremez. Bu durumda konsolosluk / elçiliğin vermediği vizelerden Turvigo kesinlikle sorumlu tutulamaz. Vize 

alımından önce kayıt olurken Turvigo’ya ödenen vize ücreti yolcu vize alamadığı veya yolcu seyahate 

gitmekten vazgeçtiği takdirde iade yapılmaz. Bu şartları yolcu tura kayıt olurken kabul etmiş sayılır. 

*Bu programa rezervasyon yaptıracağınız zaman pasaportunuzda yazılı olan isminizi açık olarak kayıt 

görevlisine pasaport numaranız, pasaport alış tarihiniz ve temdit süreniz ile birlikte lütfen bildiriniz. 

Havalimanında check-in esnasında isimden kaynaklanan herhangi bir problemden firmamız kesinlikle 

sorumlu değildir. Bilet kesildikten sonra ister iç hat ister dış hat olsun isim değişikliği kesinlikle yapılamaz. 

Kesilen yeni biletin meblağı seyahat eden yolcuya rücu eder. 



 

 

*Seyahatiniz esnasında yanınızda mutlaka bir yağmurluk, bir hırka veya bir kazak bulundurmanızı önemle 

tavsiye ederiz. Çünkü kapalı mekanların çoğunda kuvvetli bir klima sistemi bulunmakla beraber, yapacağınız 

uzun uçak yolculuğu esnasında da bu tarz giyecekler oldukça işinize yarayacaktır. (Yanınıza kesinlikle mayo, 

terlik, bol miktarda tişört, bermuda, rahat yürüyebileceğiniz bir ya da iki çift altı lastik ayakkabı ve yağmurluk 

alınız). 

*Yurt dışı çıkışında gümrük ve pasaport engeli olan yolculara seyahate iştirak edemedikleri takdirde hiçbir 

ücret iadesi yapılmaz. 

*Kredi Kartları, Banka Kartları ve Havayolu mensuplarının (emekli havayolu çalışanları da dahil) kestirmiş 

oldukları biletlerden firmamız sorumlu değildir. Program veya tarih değişikliğinde kredi kartı, banka kartı, 

puanlarla kesilen veya pass biletler ile uçacak olan yolcuların yanan biletlerinden firmamız sorumlu 

tutulamaz. Bu şartları yolcu tura kayıt olurken kabul etmiş sayılır.  

REZERVASYON ve SÖZLEŞME ŞARTLARI:  

YOLCU tarafından tarafımıza rezervasyon ile ilgili başvurular ayrıntılı Gezi Programı’na göre sözlü (telefon, 

acente ziyareti) veya yazılı olarak (mektup, faks, e-posta) yapılabilir. Firmamız tarafından başvurulara göre 

öncelik sıralaması yapılır. YOLCU’ ya seyahati teyit edilir. Eğer kontenjan dolu ise ve YOLCU talep ediyorsa 

yedek listeye alındığı bildirilir. Firmamız, ön ödemenin rezervasyon formunda bildirildiği şekilde ve tarihte 

yapılmaması durumunda başvuruyu koşulsuz ve nedensiz tek taraflı olarak iptal etme hakkına haizdir. Bu 

durumda yazılı ya da sözlü geri bildirim ön koşulu yoktur. Firmamızdan teyit ve onay alınmadan bir gezi için 

bankaya para yatırılamaz. Böyle bir havale yada ödeme yapan kişinin tur programına kendiliğinden dahil 

edilmesini sağlamaz ve para yatırana iade edilir. Böylesi yanlış bir havalenin iade masrafları YOLCU’ ya aittir. 

Satış Sözleşmesi’nin YOLCU tarafından okunup yazılı veya elektronik ortamda (E-mail, telefon mesajı, 

WhatsApp, vs..) teyit edilip onaylanması, ön ödemenin yapılmış olması, rezervasyonun kesinleşmesi için ön 

koşuldur. YOLCU ödeme yaptıktan sonra tüm Satış Sözleşmesi şartlarını kabul etmiş sayılır. 

Döviz olarak yapılacak ödemelerde sözleşmedeki döviz cinsi olan birimle ödeme yapılacaktır.  

Rezervasyon kayıt anında toplam ücretin %50’si alınır.  

Tur kalkış tarihinden 45 gün öncesinde tüm bakiyelerin kapatılması gerekmektedir. 

Rezervasyon işlemleri onaylandıktan sonra tüm uçak, otel, sigorta ve yurt dışı hizmet işlemleriniz 

yapılmaktadır. Bu işlemler yapıldıktan sonra özellikle uçak ve otellerde, iptal talep edildiği takdirde firma 

olarak tarafımıza ceza uygulaması yapılabilmektedir. YOLCU rezervasyon işlemlerini yaptıktan sonra herhangi 

bir sebepten dolayı iptal talep ettiği takdirde aşağıdaki İptal Koşullarını da kabul etmiş sayılır.   

İptal Koşulları:  

YOLCU, tur başlangıç tarihinden;   

90 gün ya da öncesine kadar rezervasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %20’si iade edilemez. 

90-70 gün arasına kadar rezeryasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %40’ı iade edilemez. 

69-40 gün arasına kadar rezeryasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %50’si iade edilemez. 

39-20 gün arasına kadar rezeryasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %70’i iade edilemez. 

19- 0 gün arasına kadar rezeryasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %100’ü iade edilemez. 

 

  



 

 

** Tur programında belirtilmiş olan tüm havayolu uçuşlarının ücreti ve iadeleri, ilgili havayolunun 

belirlediği koşullara bağlıdır. Dolayısıyla, havayolu uçuşlarına ait ücretleri iptal tarihine 

bakılmaksızın Yolcu’dan tahsil edilip, kalan rakam İptal Koşulları ve süreye bağlı olarak iade edilir. 

 
Lütfen Naviosa Travel'a telefonla ulaşarak 

Rezervasyonunuzu kesinleştiriniz. 
 

0216 355 14 65 /66 

 


