
 
 

 

İSKOÇYA & İRLANDA ÖZEL PROGRAM  

EDİNBURG (2) (Royal Mile Caddesi & Calton Hill & Rosslyn Şapeli & Stirling Kalesi &  
Fort Augustus & Loch Ness Gölü & Fort William) 

INVERNESS (1) (Urquhart Kalesi & İskoçya Göller Bölgesi & Glencoe Geçidi ve Milli Parkı & Lomond Gölü) 
GLASGOW (1)  

BELFAST (1) (Antrim Sahili & Devler Geçidi)  
DERRY (1) (Sligo) GALWAY (1) (Moher Falezleri & Burren Bölgesi) 

TRALEE (1) (Cashel) CORK(1) DUBLIN (2) 
 

İskoçya’ya ve ikiye bölünmüş İrlanda’nın kuzeyinden güneyine yapacağınız bu özel seyahat sizi unutulmaz 
Kelt topraklarının en güzel bölgeleri ve manzaraları ile tanıştıracak: 

İskoçya’nın muhteşem Highlands bölgesinin efsanevi Loch Ness’i, romantik Loch Lomond’u, koyunların 
otladığı sisli tepeleri, vadileri ve Sisli Ada’sı olarak adlandırılan şiirsel Skye Adası... 

İrlanda’daki büyüleyici Ring of Kerry, vahşi Burren, nefes kesici Moher Falezleri, çarpıcı Devler Geçidi... Bu 
doğal güzelliklerinin yanı sıra sanatçılar, yazarlar ve şairlerin bıraktığı kültürel miras ile zengin bir tarihe 

sahip Dublin, Belfast, Glasgow ve Edinburgh kentleri... 
Ve tabii ki İrlanda pub’ları ve dünyanın en kaliteli İskoç viskisi... 

Kaçırılmaması gereken bir doğa, tarih ve bir duygular senfonisi sizleri bekliyor... 
 

 23 Haziran 2023 (Kurban Bayramı) & 21 Temmuz 2023 & 18 Ağustos  

11 Gece – 12 Gün 

1.GÜN İstanbul – Edinburg    

İstanbul Havalimanı’nda saat 04:30’de TURVİGO yetkilisi ile buluşma. Bagaj ve pasaport işlemlerimizin 

ardından saat 07:20’de Türk Havayolları TK 1343 sayılı seferi ile İskoçya’nın ikinci büyük kenti olan 

Edinburgh’a hareket ve yerel saat ile 09:45’de varış. Havalimanında bizleri bekleyen özel aracımız ile şehir 

turumuz başlıyoruz. Kuzey Denizi’nin karaya doğru uzantısı olan Firth of Forth körfezinin güney kıyısında yer 

alan Edinburg şehir turumuz esnasında keyifli dakikalar bizleri bekliyor.  İskoçya’nın tarihi başkenti 

Edinburgh, sönmüş yanardağlar ve kayalıkların üzerindeki ilginç konumu ile çevresindeki düz Lothians bölgesi 

ve kuzeyinde uzanan Firth of Forth kıyı şeridi ile büyük bir tezat oluşturmakta. Şehre hakim Edinburgh 

Kalesi surlarından baktığınızda, eteklerinden aşağıya uzanan Orta Çağ sokaklarını ve binlerce yıllık tarihi, 

gizem ve geleneği yansıtan nefes kesici terasları görebilirsiniz. Ayrıca, uluslararası festivalleri ile çağdaş, 

dinamik, kozmopolit atmosferi ve aynı zamanda onu ayırteden bir İskoç tarzıyla, modern bir sanat şehri olan 

Edinburgh’da, yapıtların sergilendiği galerileri, barları, restoranları, gece kulüplerini de görmemek mümkün 

değildir. Panoramik turumuz esnasında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Orta Çağ ve Georgian 

döneminin zarif mimari yapıları; Royal Mile Caddesi; Holyrood Sarayı; şehrin eski ve yeni kesimlerini birbirine 

bağlayan meşhur Princes Street görülecek yerler arasında. Otelimize yerlesmeden once Britanya Kraliyetinin 

3 resmi sarayindan birisi olan Holyrood ziyaretimiz olacak. Akşam yemeğimizi yerel restoranımızda alacağız. 

Aksam yemegimiz sonrasi isterseniz Edinburgh’un unlu barlar sokaginda geceye devam edebilirsiniz. 

Konaklama EDINBURGH’da. 

  

 



 

 

2.GÜN Edinburgh ‐ Calton Hill tepesi ‐ Edinburgh Kalesi  

Bugunu tamamen yuruyerek Edinburgh sehir turuna ayirdik. Ilk ziyaret noktamiz Edinburgh’un müthiş 

manzarasına hakim Calton Hill tepesi. Daha sonra Edinburgh Kalesi ziyaretimiz ile gezimize devam ediyoruz. 

En ünlü İskoç kalesinin, en eski bölümü olan St. Margaret Şapeli XII. yüzyıla dayanır; Büyük Salon IV.James 

tarafından, topların bulunduğu “Half Moon Battery” Regent Morton tarafından XVI. Yüzyılda yapilmistir. 

İskoç Ulusal Savaş Anıtı ise I. Dünya Savaşı’ndan sonra inşa ettirilmiş. Kale, İskoçya Kraliyet Mücevherleri, 

Kader Taşı, Pazar günleri hariç her öğlen saat birde ateşlenen One O’Clock topu ve Ulusal Savaş Müzelerine 

de evsahipliği yapmaktadır.  

Kale turumuz bittikten sonra Royal Mile ‘de yururken goreceginiz Ortacag’dan kalma sokaklar arasinda 

turumuz devam edecek. Gorecegimiz yerler arasinda devletin yonetildigi tarihi yapilar, tarihi muzeler, 

Presbyterian mezhebinin ana kilisesi High Kirk, Kraliyet Muzesi, Whisky Merkezi, Walter Scot aniti, muhtesem 

bir park olan Princes Garden da olacak. Aksam yemegimiz sonrasi geceleme EDINBURGH’da. 

 

3.GÜN Edinburg - Rosslyn Şapeli - Stirling Kalesi - Pitlochry 

Sabah kahvaltımızın ardından, meşhur Rosslyn Şapeli’ni ziyaret etmek üzere Edinburgh’un güneyinde bulunan 

Rosslyn’e hareket edeceğiz. Dan Brown’un “Da Vinci Şifresi ” adlı kitabı ile büyük ilgi toplayan şapelin zengin 

alegorik betimlemelerini görebilirsiniz. Roman Katolik kilisesine bağlı şapel, Norman şövalyelerinden soylu 

bir aile olan Sinclair ailesinden William Sinclair tarafından XV. yüzyıl ortalarında inşa edilmiş. 1560’taki İskoç 

Dinsel Devriminin ardından Roman Katolik dini tören ve ibadetleri resmi olarak son bulmuş fakat Sinclair 

ailesi XVIII. yüzyılın başlarından kapatılana kadar ibadetlerine devam etmiş. 1861’de İskoç Piskopos 

Kilisesi’nin ibadetine uygun olarak tekrar açılan şapel, son senelerde Masonluk ve Tapınak Şövalyeleri 

söylentileriyle gündeme geldi. Gezinin ardından İskoç tarihinde önemli bir yere sahip olan, Edinburgh’un 

kuzeybatısındaki Stirling Kalesi’ni ziyaret edeceğiz. Stirling, 1300’lerde İngiltere Krallığına karşı askeri 

zaferleriyle İskoçya tacını giyen İskoçya’nın en büyük kahramanı Robert Bruce, “Cesur Yürek” filminde hayatı 

canlandırılan Stirling Savaşı ile ulusal kahraman ilan edilen İskoçya’nın bağımsızlık mücadelesinin simgesi 

William Wallace ve İskoçyalı’ların Kraliçesi Mary Stuart ile meşhur. İskoçya’nın en etkileyici kalelerinden ve 

kraliyet saraylarından biri olan Stirling Kalesi ülkenin hem askeri tarihi, hem de İskoç kraliyet ailesinin yaşamı 

hakkında bilgi vermekte.  



 

 

Daha sonra, Central Highlands bölgesindeki Pitlochry’ye doğru yolumuza devam ediyoruz. Victoria tarzı ile 

Highlands’ların en pitoresk yerleşimlerinden biri olan Pitlochry’de gezinti. Sonra yolumuz unlu film Cesur 

Yurek’in konusunun gectigi Cairngorms Milli Parkinin icinden gecerek bizi Kuzey Denizi kiyisindaki eski 

baskent Inverness’e ulastiracak. Gezinin ardından, otele transfer, akşam yemeği ve geceleme. Konaklama 

INVERNESS’de. 

 

4.GÜN Inverness – Urquhart Kalesi - İskoçya Göller Bölgesi – Glasgow 

Kahvalti sonrasi Inverness nehri kiyisinda guzel bir yuruyus yapip, bu kucuk ama sirin sehirde yuruyerek tur 

atacagiz. Sonra aracimiz bizi belkide Iskocya’nin en cok fotografinin cekildigi tarihi yapi Urquhart Kalesine 

goturecek olan, Ness golu uzerindeki tekneye binmek icin limana goturecek.Kale gezisinden sonra inanilmaz 

guzellikteki Iskocya Goller Bolgesi turumuza devam edecegiz. Yüksek topraklar anlamına gelen Highlands 

bölgesindeki Fort Augustus kasabasına doğru yola çıkış. İnverness’ten Fort William’a kadar kuzeydoğu ve 

kuzeybatı kıyılarını birleştiren Kaledonya Kanalı güzel kasabayı ikiye bölmekte. Kuzey bölümünde, kanal Loch 

Ness ile birleşiyor ve alavere havuzları ile farklı yükseltilerdeki su akışını yönlendiriyor. Gizemli Ness Gölü’nde 

yaşadığı rivayet edilen, bölge halkının Nessie adını verdiği ve varlığına hala inandığı canavar, dünyanın en 

ünlü efsanelerine konu olmuş. 40 kilometre uzunluktaki Loch Ness’in en derin noktası 230 metreye 

ulaşmakta. Britanya Adaları’nın en yüksek dağı ve İskoçya’nın ikonik dağı olan Ben Nevis’in panoramik 

manzaraları eşliğinde yolculuk. İsmi Gaelik dilinde “Cennet Dağı” anlamına gelen Dağ halk arasında The Ben 

olarak anılmakta. Sahil kasabası Fort William üzerinden daha guneye giderken, yol uzerinde bulunan Glencoe 

gecidi ve milli parki anilarinizdan hic silinmeyecek. Glasgow’a varmadan once son gorecegimiz gol ise gollerin 

prensesi lakapli Lomond Gölü olacak. Akşam yemeği ve geceleme GLASGOW’da otelimizde. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.GÜN Glasgow ‐ Belfast         

Kahvalti sonrasi Victoria zamaninin en onemli sehirlerinden birisi olan Glasgow’da yuruyerek sehir turu 

yapıyoruz. İskoçya’nın en büyük şehri olan Glasgow, uluslararası tanınmış müzeleri, galerileri, çarpıcı 

mimarisi, hareketli gece hayatı ve alışveriş imkânıyla karşı konulmaz bir cazibeye sahiptir. Glasgow, aynı 

zamanda 1999’da Birleşik Krallığın “Mimari ve Dizayn Şehri” seçilmiş. Mimar ve tasarımcı Charles Rennie 

Mackintosh’un eşsiz eserlerini ve etkileyici Viktoryan tarzı yapılarını burada görmek mümkün. Daha sonra 

aracimiz bizi Kuzey Irlanda’nin beskenti olan Belfast’a goturecek feribot yolculugu icin Stranraer limanina 

birakacak. Yaklasik 2 saat 15 dakika surecek yolculugumuzun ardindan Belfast’a varip hotelimize 

yerlesecegiz.  Akşam yemeği ve geceleme BELFAST’ta otelde. 

6.GÜN Belfast ‐ Antrim Sahili ‐ Devler Geçidi ‐ Derry      

Belfast şehir turumuza başlıyoruz. Turumuza, İrlanda’nın eğik Albert Memorial Saat Kulesi ile başlayıp 

Belfast’ın en önemli ziyaret noktalarından biri olan Grand Opera House binası, tarihi 1885’e dayanan 

Belfast’ın en meşhur barı (belkide dünyanın en güzel barı )The Crown Liquor Saloon, Kraliçe Viktorya 

tarafından kurulan ve görkemli binalara sahip Queens Üniversitesi ve bir başka Viktorya mirası olan Botanik 

Bahçeleri ile devam edecek. Ardından 1912’de ünlü Titanic Gemisi’nin yapıldığı Harland ve Wolfe 

Tersaneleri’ni ziyaret. Daha sonra, ziyaretçilere sıkıntı dönemindeki Belfast’taki yaşam hakkında fikir verecek, 

yıllarca süren mücadelesinden dolayı bir zamanlar duvar ile birbirinden ayrılan Protestan ve Katolik 

mahallelerinde yer alan Shankill Sokağı (Protestan tarafı) ve Falls Sokağı (Katolik tarafı) gezileri. Buradaki 

binaların dış cepheleri “murals” dedikleri büyük duvar resimleriyle bezenmiş. Oglen saatlerinde ise bu kez 

muhteşem doğasıyla Kuzey İrlanda’nın meşhur Antrim sahilini keşfetmek üzere yola çıkış ve UNESCO 

tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan ve Devler Geçidi anlamına gelen, aşk uğruna savaşan devlerin 

hiddetinden yerle bir olmuş topraklar gibi pek çok rivayete ilham kaynağı olan “Giants Causeway” gezisi ile 

turumuza devam ediyoruz. Bu eşsiz volkanik doğa harikası, 60 milyon yıldan uzun bir süre önce dünya 

yüzeyine püsküren lavlar tarafından şekillenmiş. Deniz tarafından hemen soğutulmuş ve bunun sonucu 

olarak kristalleşip 40 bin beşgen bazalt sütun olarak şekillenip bu geçidi oluşturmuş. Gezinin ardından, viskisi 

ile tanınan ve dünyanın en eski damıtım evinin bulunduğu Bushmills kasabasına hareket ediyoruz. Öğleden 

sonra, 1690 yılına kadar Antrim Kontları’nın merkezi Dunluce Kalesi’nde fotoğraf molası. Fethetmesi 

neredeyse imkansız olan bu kalenin kalıntıları denize hakim bir konumda 30 metrelik dik bir bazalt kayanın 

üzerinde yükselmekte.  



 

 

Akşamüstü, Foyle Nehri kıyısında kurulu Kuzey İrlanda’nın ikinci büyük şehri olan Londonderry veya 

kısacası Derry’e varışı takiben şehrin merkezindeki otelimize yerleşiyoruz. Daha sonra tarihi surlar içindeki 

şehri yürüyerek keşfedeceğiz. Akşam yemeği ve geceleme LONDONDERRY’de otelde. 

  

7.GÜN Derry ‐ Sligo ‐ Galway        

Sabah kahvaltımızın ardından, Birleşik Krallık’ın bir parçası olan Kuzey İrlanda’dan ayrılarak ve güzel ve 

popüler bir kasaba olan Donegal üzerinden geçerek güzel manzaraları ile ünlü şair Yeats’e ilham kaynağı olan 

Sligo bölgesine hareket edeceğiz. Benbulben Dağı’nın ayaklarında, Engebeli manzaralar ile çarpıcı bir tezat 

oluşturan enfes Sligo gölleri ve ağaç kaplı adaları, yerel halk tarafından Kraliçe Maeve’in mezarı olarak bilinen 

Knocknarea zirvesindeki Neolitik çağdan kalma höyük ve Carrowmore’de İrlanda’nın en büyük megalitik 

mezarlığı, bölgenin ilgi çekici noktalarını oluşturmaktadır. Sligo’nun sahil şeridinde ise Strandhill, Rosses Point 

ve Enniscrone gibi mükemmel sörf plajlarıni görebilirsiniz. Akşam üzeri İrlanda’nın beşinci büyük şehri 

Galway’e varış, akşam yemeği ve geceleme GALWAY’de otelimizde. 

8.GÜN Galway ‐ Moher Falezleri ‐ Tralee    

Sabah kahvaltımızın ardından, sıradışı kireçtaşı görüntülere sahip Burren Ulusal Parkı’ndan geçerek Clare 

eyaletine hareket. Aşınmadan meydana gelen yarıklarda yetişen Arktik ve Akdeniz karışımı yaban bitki 

örtüsünün altında kocaman mağaralar ve nehirler oluşmakta. Burren’de, bunun yanında çok sayıda eski 

çağlara ait mezar, Kelt haçı, 12.yüzyılda inşa edilen bir Sistersiyen manastırı kalıntısı ve kıtlık döneminde 

terkedilen köyler bulunmakta. Yolun üzerindeki dünyaca ünlü Cliffs of Moher Falezleri gezisi ile turumuza 

devam ediyoruz. Atlantik Okyanusu kıyısında ve Burren bölgesiyle sınır teşkil eden, 230 m yükseklik ile 8 

kilometre uzunluktaki Moher Falezleri, İrlanda’nın en güzel manzaralarından birine sahiptir. Hava açık olunca 

Galway Körfezindeki Aran Adaları ve Connemara tepeleri ile vadileri görülebilmekte. Falezlerin güneyinde ise 

üzerinde daha önce bir kale bulunan Hog’s Head tepesini görebilirsiniz. Falezler, O’Brien Kulesinin kuzeyinde 

en yüksek noktasına ulaşır. Efsaneye göre kule, Vikingleri savaşta yenen Brian Boru’nun soyundan gelen 

Cornelius O’Brien tarafından kız arkadaşları ile çay içebilmek için inşa edilmiş. Moher Falezleri’nin 

manzaralarının tadini falezlerin kenarındaki patikalarda yürüyerek çıkardıktan sonra, Limerick ve Adare 

üzerinden Kerry eyaletine doğru yolumuza devam ediyoruz. Akşam yemeği ve geceleme TRALEE’de 

otelimizde. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.GÜN Killarney - Ivreagh Yarımadası - Ring of Kerry - Cork   

Kahvaltımızın ardından, Ivreagh Yarımadası’nda yapacağınız eşsiz gezi, dağlar, turba bataklıkları, göller ve 

sahil boyunca Atlantik Okyanusu’nun büyüleyici manzaraları eşliğinde size 180 kilometrelik panoramik Ring 

of Kerry’in muhteşem doğasını ve küçük balıkçı köylerini doya doya keşfetme fırsatı verecek. Killarney’den 

ayrılıp İrlanda’nın en eski sokak festivali Puck Fair ile bilinen Killorglin’e, ardından da Dingle Yarımadası ve 

Dingle Körfezinin panoramik manzaralarına hakim Glenbeigh’e doğru devam ediyoruz. Daha sonra, Ulusal 

kahraman Daniel O’Connell’in doğum yeri olan Cahirciveen’e gidip oradan da turba bataklıklarını geçerek 

Waterville kasabasına varıyoruz. Parlak renklerle boyanmış evleri ile bilinen Sneem kasabasının ardından 

yol, dağların arasından Molls Geçiti ve Killarney’in ünlü göllerinin eşsiz manzaralarını görme imkânımız 

olacak. Turumuzun ardından Ladies View’e doğru hareket ve büyüleyici manzaraları ile Killarney Milli 

Parkı’nın icinden gecip Cork sehrine varacagiz. Akşam yemeği ve geceleme CORK’da otelimizde. 

10.GÜN  Killarney ‐ Cashel ‐ Kilkenny ‐ Dublin      

Sabah kahvaltımızın ardından, ülkenin doğu kıyısında yer alan Dublin’e doğru yola çıkıyoruz. Yol üzerinde 

İrlanda'nın en çok fotoğraflanan ziyaret noktası Rock of Cashel’e hareket. Cashel kasabasına hâkim bir 

konumda inşa edilen kale, bir zamanlar Munster krallarının merkezi olarak bilinmekte. 450 yılında St.Patrick 

burayı ziyaret etmiş, X. yüzyıldada Munster Kralı Brian Boru İrlanda birinci kralın tacını burada giymiş. XII. 

yüzyılda O'Brien'lar tarafından kiliseye bağışlanan Rock of Cashel, Başpiskoposu'nun makamı olmuş. Yüksek 

haçları, yuvarlak bir kuleyi, Roman Cormac şapelini, gotik bir katedrali ve başpiskoposun sarayını, güçlü 

duvarlarının arkasında barındıran görkemli kale gezimizin ardından Kilkenny’e doğru yolumuza devam 

ediyoruz. İrlanda’nın en ilgi çekici ve en iyi korunmuş Orta Çağ kasabası Kilkenny’i yürüyerek gezecek ve çeşitli 

tarihi yapılarını görme imkanımız olacak. Dublin’e varmadan once size National Geographic tarafindan 

Dunyanin en guzel 3. Bahcesi secilen Powerscourt bahcelerine goturecegiz. Bahce ziyaretimiz ardindan, bu 

kez eger yeterli yagis almissa bize muhtesem goruntuler sunacak olan Powerscourt Selalesi ziyaretimiz 

olacak. Daha sonra kisa bir yolculukla Dublin’e varacagiz. Geceleme DUBLIN’de. 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.GÜN Dublin           

Tam gun yuruyerek Dublin turu yapmaya basliyoruz bu sabah Liffey Nehri’nin kuzeyinden başlayan gezide 
ana cadde üzerinde bulunan Merkez Postane binası gibi çok sayıda ilgi çekici yapının yanısıra O’Connell 
Caddesi ve rıhtımlari gorebilirsiniz. Nehrin güneyindeki kısım ise zarif XVIII. yüzyıl mimarisi Georgian tarzdaki 
meydanları ve binaları ile daha değişik bir görünüme sahip. Oscar Wilde’ın evinin bulunduğu Merrion 
Meydanı, kaliteli dükkanları ile Grafton Caddesini görebilirsiniz. Şehrin bu bölümünde kütüphanesinde Kells 
Kitabı adlı İncil nüshasını barındıran Trinity Koleji ile Orta Çağ mahallesindeki Dublin Kalesi ve iki Anglikan 
katedrali bulunmakta. Aziz Patrick’in vaaz verdiği İrlanda’nın Ulusal Katedrali St. Patrick. 1225’te Salisbury 
Katedrali gibi tasarlanarak yeniden inşa edilen bu katedral, 1320 yılından itibaren belirli aralıklarla 200 yıl 
boyunca İrlanda’nın ilk üniversitesine ev sahipliliğini yapmış. Gotik tarzdaki muhteşem mabedin içinde Boyle 
Ailesi’nin mezarı ve 1745’te ölümüne kadar dekan olarak burada eğitim veren Jonathan Swift’in mezarı gibi 
çok sayıda anıt mezarı bulunmakta. Daha sonra, Parnell Meydanı’nda XVIII. yüzyıldan kalma bir konakta yer 
alan Dublin Yazarlar Müzesi ziyareti. İrlanda edebiyatı dört Nobel ödüllü yazar ve uluslararası platformda 
tanınan çok sayıda diğer yazarları ile dünyanın en tanınmışları arasında yer almakta. Müzede Swift, Sheridan, 
Shaw, Wilde, Yeats, Joyce ve Beckett gibi Dublinli yazarların eserleri, mektupları, portreleri ve bazı kişisel 
eşyaları sergilenmekte. Son olarak, Trinity Koleji ziyaret. İrlanda’nin en eski ve Dublin’in en prestijli 
üniversitesi Trinity Kolej, 1592 yılında Kraliçe I. Elizabeth tarafindan kurulmuştur. “Trinity College” Samuel 
Beckett ve sonradan burada Fransızca öğretim görevlisi olarak çalışan Jonathan Swift ile Oscar Wilde gibi 
ünlü öğrencilere eğitim verdi. Kolej’in tarihi kütüphanesi meşhur “Book of Kells” kitabını barındırmakta. 
Turumuzun ardından akşam yemeği şehir merkezinde dans ve müzik eşliğinde meşhur bir İrlanda pubında 
alacağız. Geceleme DUBLIN’de otelde. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12.GÜN  Dublin ‐ İstanbul       

Sabah kahvaltımızın ardından, transfer saatine kadar alışveriş ve dinlenmek için serbest zaman.  

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 11 GECE / 12 GÜN 

 
TUR ÜCRET DETAYLARI: 
İki Kişilik Odada Kişi Başı Fiyatı  4.450 USD 
02-12 Yaş Çocuk Ücreti  4.150 USD 
Tek Kişilik Oda Farkı      1.850 USD  
 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER: 

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

vergiler. 

*Edinburg'da 2 gece Ten Hill Place, Iverness’de 1 gece Jurys Inn’de,  Glasgow’da 1 gece Holiday Inn City 

Centre, Belfast’da 1 gece Hilton Belfast’de, Derry’de 1 gece Express vy Holiiday Inn Hotel’de, Galway’de 1 

gece Moldron Sandy Road Hotel’de, Tralee’de 1 gece The Rose Hotel’de, Cork’da Maldron Southmall’da, 

Dublin’de 2 gece Riu Plaza Greshem Hotel’de veya 4*merkezi otellerde oda-kahvaltı konaklamalar. 

*Programda belirtilmiş olan tüm sabah kahvaltıları ve 11 akşam yemeği.  

(yemeklerde içki ve meşrubatlar dâhil değildir). 

 

 

 



 

 

*Tecrübeli TURVİGO Uzman Rehberlik Hizmetleri. 

*Programda belirtilmiş olan tüm turlar ve transferler. 

* İstanbul içi Özel araç ile ev-havalimanı / havalimanı- ev transferleri.   

*Türsab Zorunlu Seyahat Sigortası.  

*HDI Sigorta ile Özel Yurtdışı seyahat iptal ve sağlık sigortası Kişi Başı 125 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 ve İrlanda vize ücreti kişi başı 325 USD 

 
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 8, 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 & İrlanda 
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 

 


