
SALZBURG & PRAG & BERLİN 
Orta Avrupa’nın Kalbinde Tarih… 

Şehrin Kalbinde Seçkin Oteller & Giriş Ücretleri Dahil Detaylı Geziler & Yerel Restoranlarda Yöresel 
Lezzetler & Bölgenin Uzmanı Profesyonel Rehber Eşliğinde 

 

GÖRÜLECEK ŞEHİRLER & ÖNEMLİ YERLER 
Salzburg (1) -Prag (2)  - Terezin Toplama Kampı – Dresden – Berlin (2) 

TUR SÜRESİNCE YAŞANACAK TECRÜBELER 
 Wolfgang Amadeus Mozart’ın doğduğu şehir olan Salzburg’u keşfedeceğiz. 
 Fuschlsee, Mondsee ve Wolfgangsee Gölleri kenarındaki St. Gilgen’de keyifli bir fotoğraf molası. 
 UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunan Masalsı kale-kent Cesky Krumlow’u keşfedeceğiz. 
 Geçmişten günümüze en iyi korunmuş olan Orta Çağ kenti olan Prag’ı keşfedeceğiz. 
 Sakson Kralları için yapılmış Barok Saray Zwinger’i ziyaret edeceğiz. 
 Terezin toplama kampını ziyaret edeceğiz ve insanoğlunun ne kadar kötüleşeceğine burada tanık olacağız. 
 Birleşik Almanya’nın başkenti Berlin’i keşfedeceğiz. 
 Bölgede 2. Dünya savaşını en az hasar ile atlatan Prag’da 2 gece 1. Sınıf merkezi otelde konaklama. 
 Max. 20 kişilik bir grup ile rehberinizden özel bireysel hizmet alarak gezme ayrıcalığı. 
 Orta Avrupa’nın en güzel katedrallerinden biri olan Aziz Vitus Katedralini göreceğiz. 
 Berlin’in en önemli müzelerinden biri olan Pergamon (Bergama) müzesini gezeceğiz. 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti. 
 Türk Hava Yolları İstanbul – Salzburg / Berlin – İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti. 
 Programda belirtilen tüm transferler. / Tur süresini kapsayan seyahat sağlık ve mesleki zorunluluk sigortası. 70 yaş ve üzeri 

20€ surprim uygulanır. 
 Programda belirtilen tüm turlar. (Extra Tur Yok) Programda girişi belirtilen tüm giriş ücretleri. 
 Tur süresince 1. Sınıf ve merkezi otellerde oda kahvaltı konaklama. 
 Son gün 1. Sınıf yerel restoranda akşam yemeği. 
 Yerel restoranlarda yöresel lezzetler ile öğle yemekleri. 
 Terezin toplama kamp giriş ve yerel rehberlik ücreti. 



UÇUŞ BİLGİLERİ 
 IST SZG 08:25 – 10:05 – TK1381 
 BER IST 19:45 – 23:40 – TK1724 

OTEL BİLGİLERİ 
 Salzburg: Austria Trend Hotel Europa 4* vb 
 Prag: Hotel Adria 4* vb 
 Berlin: Catalonia Berlin Mitte 4* vb. 

TUR FİYATI 
 30.04.2022 15.06.2022 13.07.2022 17.08.2022 07.09.2022 19.10.2022 

FİYAT 1990€ 1990€ 2290€ 2290€ 1990€ 1990€ 
TEK KİŞİ FARKI 630€ 630€ 630€ 630€ 630€ 630€ 
3. KİŞİ FİYATI 1990€ 1990€ 2290€ 2290€ 1990€ 1990€ 
Kişi başı fiyat 2 kişilik odada geçerlidir. Tek Kişi konaklayacak misafirleriniz için Single farkı kişi başı fiyata eklenmesi gerekmektedir. 
/ 3. Kişi fiyatları 2 yetişkinin yanında konaklandığında geçerlidir. 

1.Gün İstanbul – Salzburg | Salzburg Şehir Turu 

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde rehberimiz ile buluşarak başlıyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerimizin ardından Türk Hava 
Yolları TK1381 Sefer sayılı tarifeli uçuşu ile İstanbul – Salzburg uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Varışımızda bizi bekleyen 
otobüsümüzle merkeze transferimiz gerçekleşiyor ve turumuza başlıyoruz. Yüzyıllar boyu tuz madenlerinden büyük gelirler elde 
etmiş, Salzach Nehri kenarında kurulu, Avusturya’nın en eski Başpiskoposluk Merkezi olan Salzburg; aynı zamanda W.A.Mozart’ın 
doğduğu kent. Bu zarafet, sanat, kültür kenti her sene yapılan ve 40 gün süren Klasik Müzik Festivaline de ev sahipliği yapmakta. 
Yapacağımız yürüyüş turunda, Mozart Doğumevi Müzesi’nin bulunduğu Marktplatz’a doğru ilerliyoruz. Piskoposluk Sarayının 
Mirabel Bahçelerini, Sacher Hotel ve Pastanesini, üç defa yeniden yapılmış Salzburg Dom Katedralini, St. Peter Manastırı ve Tarihi 
Mezarlığını kapsayan turumuzu Mozart’ın Doğumevinde bitiriyoruz. Ziyaretimiz esnasında, Mozart ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi 
olacağız. Turumuz esnasında yerel bir restoranda yöresel lezzetleri tadacağımız öğle yemeğimizi alacağız.  Daha sonra otelimize 
transferimiz gerçekleşiyor. Konaklama otelimizde. 

2.Gün Salzburg – Cesky Krumlow (Çekya) - Prag 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Prag’a doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 40 dakika sonra Salzkammergut bölgesinde yer 
alan göllerden geçeceğiz; Fuschlsee, Mondsee ve Wolfgangsee Gölleri kenarındaki St. Gilgen kasabasında küçük bir fotoğraf molası 
vererek ikinci durağımız olan Cesky Krumlow’a doğru yola koyulacağız. Yol üzeri Avusturya’nın endüstri kenti olan Linz’den 
geçiyoruz. Artık Çekya’dayız ve öğle saatlerinde zamanın Ortaçağ’da kaldığı, masalsı kale-kent Cesky Krumlow’a varıyoruz. Cesky’e 
varışımızın ardından öğle yemeğimizi alacağımız restorana gideceğiz.  1992 yılında Unesco tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine 
dahil edilen kentin içinden Çekya’ya can veren ünlü VLTAVA Nehri geçmekte. Nehrin 270 derecelik kıvrım yaptığı bir ada üzerine 
kurulu kale günümüzde tüm ziyaretçilere eşsiz bir hatıra bırakacak şekilde restore edilmiş. Tüm ziyaretçiler bu şehirde bir an 
yaşadıkları yüzyılı unutup orta çağa duygusal bir yolculuk yaparlar. Turumuz esnasında Prag’dan sonra Orta Avrupa’nın en güzel 
Gotik Katedrallerinden olan Aziz Vitus Katedralı, Kale bölgesi, Belediye Binasını ve iç içe girmiş olan muhteşem orta çağ sokaklarını 
görüyoruz. Serbest zamanımız da harika kafeler de meşhur Çek Biralarını test etmenizi tavsiye ederiz. Tur sonrası Prag’a hareket 
edeceğiz. 2 saatlik yolculuk sonrası varacağımız başkentte otelimize yerleşiyoruz. Konaklama otelimizde. 

 

 

 



3.Gün Prag | Prag Şehir Turu & Ulusal Müze 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından, başkent Prag turumuza başlıyoruz. Birçok savaştan talihi yardımıyla zarar görmeden 
günümüze kadar gelmiş Prag, şüphesiz Orta Avrupa’nın en masalsı şehri. Vltava Nehrinin her iki kenarına kurulu kent, Kutsal Roma 
İmparatoru IV.Charles tarafından kurulmuş, Çek ve Bohemya Krallıklarına başkentlik yapmıştır. Charles tarafından inşa edilmiş ve 
Maria Theresa döneminde barok eklemelerle günümüzdeki görünümünü kazanmış, halen Devlet Başkanlığı Sarayı olarak kullanılan 
kalesi şüphesiz kentin en önemli sembollerinden birisi. Ayrıca, içerisinde bin yıllık St. Vitus Katedralini de barındırmakta. Turumuza 
Kale Bölgesinden başlıyoruz. Ziyaretimiz sonrası bir başka önemli sembol ve her iki yakayı birbirine bağlayan, 650 yıllık Charles 
Köprüsünden geçeceğiz. Sonrasında, Astrolojik Saate kadar yapacağımız yürüyüşte geçeceğimiz çok sayıda dar ve tarihi sokaklarda 
yüzlerce yapı ve detaylar bizleri beklemekte. Eski Şehir Meydanı, Thyn Kilisesi, Barut Kulesi, Prag Baharı Olaylarına ve Kadife 
Devrime ev sahipliği yapmış Vaclav Meydanı ve Ulusal Müze göreceğimiz yerlerden sadece bazıları. Turumuz esnasında yerel bir 
restoranda yöresel lezzetleri tadacağımız öğle yemeğimizi alacağız. Tur sonu, serbest zamanda bizleri bekleyen çok sayıda hediyelik 
eşya dükkanları ve kafelerde keyif ve dinlenme imkânımız olacak. Konaklama otelimizde. 

4.Gün Prag – Terezin Toplama Kampı – Dresden - Berlin 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Berlin’e doğru yolculuğumuz başlıyor. İlk durağımız 1 saat uzaklıktaki Terezin Toplama 
Kampı. II.D.Savaşına kadar Bohemya nüfusunun %10’nu Yahudiler oluşturmaktaydı. Alman Ordusunun Çekoslavakya’yı işgali ile 
başlayan süreçte Terezin’de toplanan yüzbinlerce Yahudi, Çingene ve Rejim Karşıtları bu ölüm kampında hayatlarını kaybettiler. 18. 
yy’da Ordu Karargahı ve Askeri Kasaba olarak planlanan Terezin, hapishanesinde I.D.Savaşını başlatan Sırp genci Gavrilo Princip’i 
de tutsak olarak barındırmıştır. Ziyaretimiz sonrası 1,5 saatlik yolculukla Saksonya Krallığı ve Piskoposluğunun tarihi başkenti 
Dresden’e geçiyoruz. Dresden’e varışımızın ardından öğle yemeğimizi alacağımız restorana doğru yola çıkıyoruz. Hamburg’da Kuzey 
Denizine dökülen Elbe Nehrinin başlangıcında kurulu Dresden Kenti. Varışımızla birlikte yapacağımız tura, Sakson Kralları için 
yapılmış Barok Saray Zwinger’den başlıyacağız. 330m uzunluğunda, Meisen Porselenlerinden üretilmiş “Geçit Alayı” Duvar Panosu, 
170 yıllık Semper Operası ve Frauenkirche Katedralini göreceğiz. Her zaman olduğu gibi, Berlin’e doğru yola çıkmadan önce serbest 
zamanımız olacak. 2 saatlik bir yol sonrası Berlin’e Otelimize varıp, check-in yapacağız. Konaklama otelimizde. 

  



5.Gün Berlin | Berlin Şehir Turu & Bergama Müzesi 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Berlin şehir turumuza başlıyoruz. Spree Nehri kenarına kurulu kentin çehresi, maruz 
kaldığı savaş felaketleriyle, geçtiğimiz yüzyılda 3 kez değişmiş. Doğu-Batı ayrımının bittiği 90’lı yıllar ile birlikte Birleşik Almanya’nın 
tekrar başkenti olmuştur. Berlin oldukça geniş bir alana yaygın ve yeşil bir şehirdir. Otobüsle yapacağımız panoramik turumuzda 
eski Batı tarafında, Charlettenburg Sarayı, Teknik Üniversite, ana caddesi Kurfürstendamm, Filarmoni Orkestrası Konser Salosu, 
Hayvanat Bahçesi ve Elçilikler Mahallesinden geçeceğiz. Sonrasında Doğu ile Batı’yı ayıran eski duvar izlerini takip ederek Postdamer 
Meydanı, Parlamento Binası, Brandenburg Kapısı ve geçit kapısı ‘Check Point Charlie’ de mola vererek eski duvar örneklerini 
göreceğiz. Daha sonra öğle yemeğimizi alacağımız restorana doğru yola çıkacağız. Öğle yemeğimizin ardından turumuza 
otobüsümüzle devam ederek, eski Doğu tarafına geçiyoruz. Türk Mahallesi olarak bilinen Kreuzberg Semtini, Televizyon Kulesi, 
Gendarmen Markt Meydanı, Unter den Linden Caddesi, Opera Binası, Humbolt Üniversitesi ve Müzeler Adası ve Berlin Katedralini 
göreceğiz. Daha sonra Berlin’in gururu Pergamon (Bergama) Müzesini gezeceğiz. İstanbul-Bağdat ve İzmir demiryolları inşaatı 
sırasında yapılan anlaşmaya dayanılarak götürülen çok sayıdaki eserin sergilendiği bu muhteşem müze Anadolu dan kopartılan 
yüzlerce tarihi eseri sergilemekte. Müze turu sonrası Kudamm’da alışveriş ve keyif molası verdikten sonra Akşam yemeğimizi 
alacağımız restorana doğru yola çıkıyoruz. Keyifli akşam yemeğimizin ardından otelimize geri dönüyoruz. Konaklama otelimizde. 

6.Gün Berlin - İstanbul 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından rehberimizin sizlere bildireceği saate kadar serbest zamanımız olacak. Daha sonra 
İstanbul’a dönüş uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere Berlin Havalimanı’na hareket edeceğiz. 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 İç hat bağlantı uçuşları. 
 Yemeklerde alınacak içecekler. 
 Programda açık ve net bir şekilde belirtilmeyen yemekler. 
 Kişisel harcamalar. 
 Yurtdışı çıkış harcı. 
 Gidişte ve dönüşte havayolları ya da gümrük polislerinin isteyebileceği pcr testi ücretleri. 
 İptali kapsayan seyahat sağlık sigortası (50 Euro) 70 Yaş üzeri %100 surprim uygulanır. 
 Gerekli vize ücreti. 
 Tur Lideri bahşişi. (Turlarımızda sizin takdirinize bağlı olduğunu düşündüğümüzden dolayı ücrete dahil etmediğimiz Tur 

Lideri bahşişi için bu turda kişi başı 60€ olarak düşünmek gerekir. 
PROGRAM HAREKET BİLGİSİ 

 Programımız en az 10 kişi katılımı ile hareket edecektir. Grupta en çok 20 misafirimizin katılımı olabilecektir. 
VİZE & PASAPORT BİLGİLERİ 

 Umuma mahsus pasaportlar için bu turumuzda çok girişli schengen vizesi gerekmektedir. 
 Yeşil ve diplomatik pasaportlu misafirlerimizin herhangi bir vize ihtiyacı bulunmamaktadır. 
 Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerli pasaport süresi ve gidilecek her ülke için en az 2 boş pasaport sayfası 

gerekmektedir. 
İptal Koşul ve Şartları 
Rezervasyon yapılan tarih itibari ile tur kalkış tarihine; 

 31 Gün öncesine kadar uçak biletinin %25’i tutarında, hava yolu tarafından uygulanan iptal cezası bulunmaktadır. 
 30–20 Gün kala toplam ödenen tur tutarı üzerinden %70 kesinti uygulanır. 
 19 - 15 Gün kala toplam tutar üzerinden %90 kesinti uygulanır. 
 14 günden az bir süre kala ödenen tutarın %95 kesinti uygulanır. 
 No Show olan yolcu için %100 iptal cezası bulunmaktadır. 

 

 



NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER 
 Programda belirtilen uçuşlar ilgili havayolu tarafından belirtilmiştir. Oluşabilecek bir değişiklikten sebebi ile acentemiz 

sorumlu değildir. Havayolu kaynaklı oluşabilecek saat değişikliği sebebi ile acentemiz programda değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. 

 Operasyon acentesi, satış acentesine yazılı olarak bildirmek kaydı ile tur kalkışından 30 gün önce turun iptalini 
gerçekleştirme hakkını saklı tutar. 

 Acente, katılımcı ile büyükelçilikler, konsolosluklar arasında aracıdır. Yetkililerin vize vermemesinden kaynaklanacak 
zararlardan katılımcı sorumlu olup, acenteye kusur atfedilemez. Acente, vize alınması ile ilgili hiçbir beyan garanti 
ve/veya tekeffülde bulunmamaktadır. Vize alınması, söz konusu ülkeye giriş garantisi vermediğinden katılımcının tur 
dâhilindeki ülkeye kabul edilmemesi durumunda acentenin herhangi bir sorumluluğu doğmayacağı sırf bu sebeple 
katılımcının acente nezdinde bir ücret iadesi hakkı, tazminat ve zarar ziyan talep hakkının bulunmadığı, katılımcıya bu 
yönde bir tazminat ödeme durumunun bulunmadığı, taraflarca kabul edilmiştir.  

 18 yaşından küçük bireylerin tek başlarına ya da anne ve babadan sadece bir tanesi ile seyahat etmesi durumunda hem 
anneden hem de babadan noter onaylı muvafakatname alması gerekmektedir. 

 Programda belirtilen vize bilgileri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tabii olduğu bilgilerdir. Türkiye Cumhuriyeti 
dışında bir pasaporta sahip olan misafirlerimiz vize bilgilerini ilgili konsolosluklardan temin etmelidirler. 

 Kesin rezervasyon gezi bedelinin %50’sini yatırılması ile yapılmaktadır. Kalan tutar tur kalkış tarihinden 45 Gün önce 
ödenmesi gerekmektedir. 

 2 kişilik odada konaklama için rezervasyon yaptıran misafirlerimizden 1 kişi turu iptal etmesi halinde tura beraber kayıt 
yaptırdığı diğer misafirimiz tek kişi farkı ödemekle yükümlüdür. 

 Programlarımız küçük gruplar halinde hareket edeceği ve misafirlerimizin farklı damak tatlarına sahip olabileceğini 
düşündüğümüzden ve misafirlerimizin zaman sınırı olmadan keyifli bir şekilde yemeklerini almalarını istediğimizden 
akşam yemeklerini mümkün olduğunca programlarımıza eklememeye çalıştık. Programlarımız içerisinde sizler için 
önerdiğimiz restoranları bulabilir bu restoranlara rezervasyon işlemlerimiz için rehberimizden destek alabilirsiniz. 

 İç hat bağlantı biletlerini kendileri alan misafirlerimiz grup uçuşlarının olacağı havalimanına ulaşımları kendi 
sorumluluklarındadır. Misafirlerimizin kendi aldıkları iç hat bağlantı uçuşlarında oluşabilecek bir rötar durumunda 
acentemiz sorumlu değildir. 

 Programlarımızda uçak biletleri gidiş & dönüş çift yön olarak düzenlenmektedir. Gidiş uçuşu kullanılmadığı ya da 
kaçırıldığı taktirde dönüş bileti havayolları kuralları doğrultusunda iptal edilmektedir. 

 Son kullanım süresi bulunmasına rağmen 10 yıldan eski pasaportlar ve kimlikler geçersizdir, yurtdışı çıkış işlemi 
yapılamamaktadır. 

 Havayolunda koltuk seçimi yapmak isteyen misafirlerimiz uçak biletleri düzenlendikten sonra ilgili havayolunun web 
sitesinden yapabilirler. 

 Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerli pasaport süresi ve gidilecek her ülke için en az 2 boş pasaport sayfası 
gerekmektedir. 

 Pasaportunuzun yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir. 
 Araçlarımızda sıra atlama koşuluna uyulur. 
 Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk, katılımcıya aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf 

makinesi, cep telefonu bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası para kaybından veya hasarından acente sorumlu 
tutulamaz. 

 Tur liderimiz turun genel akışı içerisinde oluşabilecek herhangi bir sorun sebebi ile program içeriği sabit kalmak koşulu 
ile programda gidilecek yerler, yapılacak aktiviteler sırasında değişiklik yapabilir. 

 Misafirlerimizin cep telefonlarını yurtdışı kullanıma açtırmalarını önemle hatırlatmak isteriz. 
 Tur esnasında acente temsilcisi, rehber, konaklanacak otel ve kullanılacak ulaşım araçlarında hakaret, şiddet ve/veya 

diğer misafirlerin huzurunu kaçıracak hareketlerde bulunan kişilerin turları fiilin işlendiği anda iptal edilecektir. 
 Turlarımız esnasında rehberimizin sizlere bildirdiği saatler hareket, araç tekerleğinin dönme saatidir. Tüm 

misafirlerimizin hakkını eşit olarak gözetmekle sorumlu olan rehberimiz buluşma saatlerinde herhangi bir bekleme 
yapmadan aracı hareket ettirecektir. Olası bir durumda geç kalan misafirimiz bir sonraki durağa kadar ulaşımını kendi 
imkanları ile yapmak durumundadır. 

 
YAPACAĞINIZ SEYAHATTE GÜZEL ANILAR BİRİKTİRMENİZİ TEMENNİ EDERİZ. 

 


