BÜYÜK AVRUPA TURU
15 GÜN 15 ÜLKE 17 ŞEHİR
SELANİK, ÜSKÜP, BUDAPEŞTE, VİYANA, PRAG, BERLİN, AMSTERDAM, PARİS, BRUGGE,
BARCELONA, PİSA,VATİKAN, ROMA, VENEDİK, LÜBYANA, BELGRAD, SOFYA

1.GÜN
00:00 İSTANBUL HAREKET
Özel olarak dizayn edilmiş 46 kişilik, geniş ve rahat koltuklu AVRUPARAIL
otobüsümüz Alibeyköy Cep Otogarı’nda bizleri bekliyor. AVRUPARAIL Ailesi
tamamlandıktan sonra Büyük Avrupa rotamızın ilk durağı, Yunanistan’ın
incisi Selanik’e doğru yola koyuluyor, yeni güne burada merhaba diyoruz.
09:00-13:00 Selanik Gezisi
Yunanistan’ın İzmir’i, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu şehir
adını Büyük İskender’in kız kardeşi Thessaloniki’den alıyor. Selanik,
Osmanlı Devleti himayesinde iken İstanbul’dan sonra Beyrut ve İzmir ile
birlikte en büyük 3 şehirden biriymiş. Hala da bu önemini ve canlılığını
koruyor. Selanik’te ilk noktamız şu an bahçesinde T.C Selanik
Başkonsolosluğu’na da ev sahipliği yapan , Atatürk’ün Doğduğu Ev.
Buradaki ziyaretimizden sonra kordona doğru hareket ediyoruz ve serbest
zamanımız başlıyor.

Selanik’te Gezilecek Önemli Yerler ;
•Beyaz Kule
•Galerius Kemeri
•Aristotelus
•Sultan Hortaç Camii
•Tsimiski Caddesi
17:00-23:00 Üsküp Gezisi
Ege kıyılarından ayrılırken balkanlara doğru yolculuğumuz başlıyor. Merhaba
Makedonya Ülkenin başkenti Üsküp’e gidiyoruz, burayı Türkiye’nin
şehirlerine benzetebilirsiniz, Türkçe konuşan çokça insan görebilirsiniz,
bildiğiniz sevdiğiniz damak tadının aynısını ya da yakınını burada tadabilirsiniz.
Üsküp’te Gezilecek Önemli Yerler;
• Makedonya Meydanı
• Taş Köprü
• Türk Çarşısı
• Üsküp Kalesi
• Arkeoloji Müzesi
2.GÜN(KONAKLAMA)
Budapeşte Gezisi
Üsküp gezimizi bitirdikten sonra sizleri büyüleyeceğini düşündüğümüz,
gerçekten mükemmel bir şehre Budapeşte’ye gitmek üzere gece yola
çıkıyoruz. Bu şehri çok seveceksiniz.

Doğu Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri olan Budapeşte’ye sabahın
erken saatlerinde girip otelimize yerleşiyoruz. Otele yerleşip yeteri kadar
dinlenip şehri gezmek için Budapeşte’nin güzel sokaklarına çıkıyoruz.
Budapeşte’de sevdikleriniz için uygun fiyata çok şık hediyeler alabilirsiniz,
bu konuda ekip arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaktır. Şehri doyasıya
gezdikten sonra bu güzel şehrin tadını çıkarmamız için ertesi sabaha kadar
serbest zamanımız var, bu şehri lütfen sevin
Budapeşte’de Gezilecek Önemli Yerler;
• Parlamento Binası
• Buda ve Peşte kıyıları
• Elizabet Köprüsü
• Citedalla Tepesi
• Kahramanlar Meydanı
• Budin kalesi
• Matyas Kilisesi
• Tuna Nehri
• Aziz Stephen Bazilikası
• Büyük Sinagog
3.GÜN
13.00-00.00 Viyana Gezisi;
Güzel Budapeşte’mize veda edip otelimizden çıkış yapıyor ve keyif dolu 2
saatlik bir yolculuğumuzun ardından Avusturya’nın başkenti Viyana’ya
geçiyoruz. Viyana kuşatması! Şehrin önemli yerlerine neşe ve enerji dolu
bir AVRUPARAIL grubu ile kuşatma yaparak ziyarette bulunuyoruz. Şehri
biraz dolaştıktan sonra kısa bir yemek molasında şnitzelimizi yiyerek
ardından bir yorgunluk kahvesi içip şehir turumuza kaldığımız yerden

devam ediyoruz. 11 saat serbest zamanımız var, keyifli zamanlar dileriz
AVRUPARAIL ailesi. Hatıra olacak Mozart amblemli çikolatalardan
alabilirsiniz.
Viyana’da Gezilecek Önemli Yerler;
• Schönbrunn Sarayı
• Aziz Stephen Katedrali
• Rathaus
• Parlamento
• Belvedere Sarayı
• Ring Strasse
4.GÜN(KONAKLAMA)
Prag Gezisi;
Viyana’ya veda ederken sizleri 5 saat uzağımızda ki Doğu Avrupa’nın yine
en güzel şehirlerinden biri olan Franz Kafka’nın doğduğu topraklara, sevgili
Prag’a götürüyoruz. Şehire girmeden önce tesisimizde kahvaltımızı yapıp
Prag gezimize başlıyoruz.Prag dünyada büyük bir çoğunluk tarafından
‘Dünyanın en güzel şehirlerinden biridir’ metihlerini almıştır, buyurun hep
beraber o çoğunluğun savunduğu bu iddialı tezi doğrulayalım ϑ. Prag bu
kadar övgülere mazhar olmuşken bu şehre doymak kesinlikle AVRUPARAIL
katılımcılarının hakkıdır dedik ve sizler için bu harikulade şehrimize de
konaklama ekledik, şehrin tadını fazlasıyla çıkarmalısınız. Bir şehir bütün
yönleriyle ancak bu kadar başarılı olup sevdirebilir kendini, her şeyiyle
eksiksiz olan Prag ucuzluğuyla da sizlere kendini sevdirecek. Sevdiklerinize
hediyeler almayı ve güzel hatıralar alıp kendinizi şımartmayı ekibimiz
sizlere hatırlatacaktır.

Şehirde bütün gezilecek noktalar birbirine çok yakın olduğu için tüm
katılımcılarımız şehrin sokaklarında kaybolarak doyasıya gezebilir, gece ise
Doğu Avrupa’nın en büyük gece kulübü olan Karlovy Lazne’de
eğlenebilirler. Bu arada lütfen gezimize katılamayan arkadaşlarınızı
kıskandıracak kadar çok eğlenmeyin.
Prag’da Gezilecek Önemli Yerler ;
• Astronomik Saat
• Charles Köprüsü
• Prag Kalesi
• Franz Kafka Müzesi
• Karl Meydanı
• Kafka’nın Kinetik Heykeli
• Eski Kent Meydanı
• Dans Eden Ev

5.GÜN
14.00-23.00 Berlin Gezisi;
Sevgili Prag biz seni çok sevdik ama gidilecek çok ülke, gezilecek çok güzel
şehirler var bizi bekleyen. Otelimizden ayrılıp Berlin 5 saat sonra Berlin’e
ulaşıyoruz. Şehirde bir Türkiye’lik hissedeceksiniz çünkü dünya genelinde
en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke Almanya’dır. Burada fazlasıyla
hemşerilerimizle
karşılaşabilir,
her
yerde
Türk
restoranlar
görebilirsiniz.Şehirde gezilecek önemli yerleri gezdikten sonra hepimizin
heyecanla beklediği ‘o’ şehre doğru yola çıkıyoruz.



Berlin’de Gezilecek Önemli Yerler;
• Brandenburg Kapısı
• Alexanderplatz
• Berlin Katedrali
• Reichtag
6.Gün(KONAKLAMA)
Amsterdam;
Sabah erkenden Amsterdam’dayız. Şehri hem gündüzüyle hem de gecesiyle
görüp gezecek kadardan çok fazlasıyla zamanımız olacak ama özgürlükler
şehri Amsterdam’a girerken ekibimizde sizlere şehir hakkında ilginizi çekecek
detaylardan bahsetsin. Önce şehre bir göz atıp sonra o meşhur I
AMSTERDAM yazısına gidelim ki kalabalık olmadan en güzel fotoğraflarımızı
çekinip bu şehre özgü özgürlüğü hissetmek adına şehrin önemli noktalarını
gezmeye başlayalım.
Amsterdam’da Gezilecek Önemli Yerler;
• Dam Meydanı
• Amsterdam kanalları
• Red Light District
• Van Gogh Müzesi
• Rijks Müzesi
• Vondelpark
•Anna’nın Evi
•Mademe Tussauds Müzesi



7.GÜN(KONAKLAMA)
12.00-15.00 Brugge Gezisi;
Sabah Amsterdam’daki otelimizden kahvaltı sonrası harekete geçiyor ve
Belçika’nın orta çağdan kalan mimarisiyle en romantik şehri olan Brugge’e
doğru yol alıyoruz. Yaklaşık 3 Saatlik keyifli bir yolculuğun ardından keyifli
şehrimiz Brugge’e ulaşıyoruz. Unutmayalım ki Belçika çikolatasıyla ünlü bir
ülke; Tatlı yiyelim tatlı konuşalım  .
Brugge’de Gezilecek Önemli Yerler;
• Markt
• Kutsal Kan Müzesi
• Burg
• Choco Story
•Old St. John’s Hospital
18.00 Paris Gezisi;
Brugge gezimizi tamamlayıp Aşıklar Şehri Paris’e doğru harekete geçiyoruz. 2
saatlik keyifli yolculuğumuzun ardından Paris’e otelimize yerleşiyor ve hemen
muhteşem Paris’e kendimizi bırakıyoruz. Burada gezilecek o kadar fazla yer
var ki.. Tavsiyemiz koordinatörümüzden gezi programı talep etmenizdir. Bu
noktadan itibaren ertesi gün bitimine kadar burada vakit geçireceğiz.

8.GÜN
09.00-23.00 Paris Gezisi;
Otelimizde aldığımız kahvaltımızın ardından Paris gezisine seri bir şekilde
başlıyoruz çünkü bu şehir gerçekten çok güzel  . Aşıklar Şehrine, herkesin
göz bebeği Eyfel’i dünya modasının gözdesi, dünyanın en çok ziyaret ettiği o
görkemli Paris’e doğru yola çıkıyoruz. En az sizin kadar, defalarca gitmiş
olmamıza rağmen bizi de hep heyecanlandırıyor bu aşk kokulu şehir.
Dilerseniz otelimize yerleşmeden önce otobüsümüzle minik bir şehir turu
yaptıktan sonra otelimize gidelim, biz istiyoruz ya siz? Otelimize yerleştikten
sonra bu şehri keşfetmek için otelimizde kısa bir dinlenme molası
veriyoruz.Bu görkemli şehri 324 metre yükseklikten izlemek isteyen
katılımcılarımıza eşsiz bir manzara sunuyor Eyfel. Ankara’lı katılımcılarımız bir
adım öne çıkabilir mi? Teşekkürler. La bebeler hani size her yer Şanzelizeydi
ya, buyurun size Şanzelize.Paris gerçekten gözlere hitap eden şehir. Siyahi
abilerimizin ilgisi sizleri rahatsız etmesin, selamın aleyküm deyip pazarlığa
girebilirsiniz ve burdan bir çok arkadaşınıza çok uygun fiyata Eyfel
anahtarlıkları ya da magnet alabilirsiniz, 5 tanesini 1 euroya alan katılımcımız
zengindir(!), pazarlık SÜNNETTENDİR .Sizler için özel olarak hazırlattığımız
haritalar elimizde ve zaman serbest zaman, keşfedin bu güzel şehri. Aşıklar
köprüsü Eyfel’e sırtını verince nehir kıyısından devam edip sağa doğru
yürüyün, evet o güzel köprü dillere destan Aşıklar Köprüsü.
Sizde bir kilit asın ve seyahat aşkınızı ölümsüzleştirin ❤Şimdi size Paris’te
gezilecek yerleri söylüyoruz dinleyin lütfen; Sol çaprazdan devam ederseniz
Notr Damme Klisesi’ne gider.

Arkadaşlar beraberiz merak etmeyin lütfenϑ Şehrin büyüsüne kapılıp aşık
olmadan kaybolan arkadaşlar her akşam 21:00’dan sonra yapılan Eyfel ışık
şovunu en güzel manzaradan izlemeniz için koordinatörlerimizden tüyo
alabilirsiniz.
Paris’te Gezilecek Önemli Yerler;
• Louvre Müzesi
• Champs-Elysees Bulvarı
• Notre Dame Katedrali
• Pantheon
• Arc de Triomphe (Zafer Takı)
• Ressamlar Tepesi
• Lüksemburg Bahçesi
• Concorde Meydanı
• Opera Binası
9.GÜN(KONAKLAMA)
Barcelona Gezisi;
Toplanın size bir şey anlatacağız! Barçaya gidiyoruz ya, deniz kum güneş falan
filan hani. Alevli şortlar hazır mı beyler ?  . Barcelona’da herkes için bir
şeyler var, spor müzik eğlence sanat tatil… Şehri gezmek için zamanımız
fazlasıyla var, aracımızla mini bir şehir turu yaptıktan sonra La Rambla
caddesinde birer kahvemizi içelim. Bu kalabalık güzel caddede saatlerce
oturmaktan daha güzel planımız var, kalkın dostlar şehri keşfetmeye
gidiyoruz.

Barcelona’da Gezilecek Önemli Yerler;
• Sagradafamilia
• Park güell
• Casa mila
• Casa patllo
• Torreagbar
• Barcelona Katedrali
• La Rambla Caddesi
10.GÜN
10.00-18.00 Barcelona Gezisi;
Gece huzurlu ve rahat bir uyku , sabahına güzel Barcelona ile güne merhaba
diyerek kahvaltımıza iniyoruz. Burada saat 18.00 a kadar vaktimiz var.
Sonrasında Rotamıza yeni eklediğimiz Pisa’ya doğru harekete geçiyoruz.
Akdeniz kıyısında uzun ama bir o kadar da keyifli bir yolculuğa hazır mısınız ?
O zaman AVRUPARAIL Ailesi şimdiden sizlere iyi yolculuklar diler .
11.GÜN(KONAKLAMA)
08.00-11.00 Pisa Gezisi;
Meşhur Pisa Kulesi. Belki de bu şehirde ziyaret edeceğimiz tek alan. Ama
büyülenmemek elde değil. Şimdiden sizlere iyi gezmeler ϑ O poz verilecek
ama daha yaratıcı pozlar da verilmeli .

Pisa’da Gezilecek Yerler;
• Piazza dei Miracoli
• Pisa Kulesi
• Vaftizhane
• Pisa Katedrali
Roma Gezisi;
İtalya’nın başkenti, buram buram tarih sanat müzik kokan Roma’dayız.
Aracımızla panoramik şehir turundan sonra otelimize yerleşiyoruz ve bu
gece burada konaklayacağız. Odalarımıza yerleşip biraz dinlendikten sonra
tarihi hissetmeye, şehri keşfetmeye gideceğiz. Dileyen misafirlerimiz
otelimizin shuttle’ını kullanarak şehir merkezine inebilirler. Ama bu tesiste
havuza girip, bungalowlarınızın önünde mangal yakmanızı tavsiye ederiz.
Yarın bütün günümüzü Roma’ya ayıracağız, güzelce dinlenin .
12.GÜN
10.00-00.00 Roma Gezisi;
Roma’da Gezilecek Önemli Yerler
• Aşk Çeşmesi
• Panteon
• İspanyol Merdivenleri
• Vatikan
• Piazza Novana
• San Pietro meydanı
•Kolezyum

13.GÜN
09.00-14.00 Venedik Gezisi;
Düşünsenize markete gideceksiniz, binadan çıkar çıkmaz kapınızın hemen
önünde ki gondolunuza atlayıp gidiyorsunuz. Venedik’te yaşam böyle ve
böyle olmak zorunda.Biz AVRUPARAIL ekibi olarak ‘Dünyanın en huzurlu
insanları burada yaşıyor’ yorumunu yapıyoruz, belki de burada yaşayanlar
için çok sıkıcıdır?Venedik için söylenen ; ’Köprüler Şehri’, ‘Romantik Şehir’,
‘Aşk Şehri’, ‘Kanallar Şehri’, ‘Avrupa’nın en romantik şehri’, ‘Maskelerin
Şehri’… yakışır olduğunu sizlerde göreceksiniz. Şehir merkezinde araç yolu
olmadığı için hiç araç trafiği yok çünkü Venedik 118 ada parçasının üzerine
kuruludur. Venedik’e hoş geldiniz…
Venedik’te Gezilecek Önemli Yerler;
• San Marco Meydanı
• San Marco Bazilikası
• Aziz Mark’ın Çan Kulesi
• Büyük Kanal
• Rialto Köprüsü
16.00-22.00 Lübyana Gezisi;
Avrupa’nın ‘’Green Capital’’ yani yeşil başkentine hoş geldiniz. Bu şehrin
sokaklarında gezerken fazla oksijenden başınız dönebilir, bizden
söylemesi. Ağaçların ve şehrin kendine has mimarisinin müthiş uyumu,
insanlarının sıcak kanlılığıyla bu küçük ama şirin ülke Slovenya’nın başkenti
dönüş yolumuzdaki en güzel duraklardan biri.

Avrupa’ya kıyasla oldukça ucuz olan bu ülke komşusu olan İtalya ve
Avusturya’dan oldukça etkilenmiş, fakat yine az da olsa bir balkan havasını da
hala koruyor. Haydi şimdi burada geçireceğimiz 6 saati nerelerde
değerlendirebiliriz, ona bir bakalım.
Lübyana’da Gezilecek Önemli Yerler;
•Lübyana Kalesi
•Tromostovje
•Dragon Köprüsü
•Preseren Meydanı
14.Gün(KONAKLAMA)
Belgrad Gezisi;
Balkanlar’ın en güzel şehirlerinden, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği
Sırbistan’ın başkenti Belgrad için yola çıkıyoruz. Dağıldıktan sonra
topraklarında 7 farklı ülke kurulan Yugoslavya’ya başkentlik yapan bu köklü
kenti çok seveceğinizi şimdiden söyleyebiliriz. Otelimize yerleşip bu şehri
keşfe çıkıyoruz. Cevapi yemeyi, Skadarska’da kendinizi balkan ezgilerine
bırakmanızı da şiddetle tavsiye ediyoruz.
Belgrad’da Gezilecek Önemli Yerler;
• Belgrad Kalesi(Kalemegdan)
• StariDvor(Eski Saray)
• KnezMiholova Caddesi
• NoviDvor(Yeni saray)
• Sava Kilisesi

15.Gün
Sofya Gezisi 14:00-17:00
Muhteşem rotamızın son durağı, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya
geldik.Ne çabuk geçti 15 gün öyle değil mi? ‘Geri dönmeyelim, aynı
rotayı tekrar gezelim’ dediğinizi duyar gibiyiz  Fakat ne yazık ki
gezimizin artık sonuna geldik. Bakalım son şehrimizde gezeceğimiz
nereler var?
Sofya’da Gezilecek Önemli Yerler;
• VitoshaBoulevard
• St. Nedelya Kilisesi
• Aya Sofya Kilisesi
• Alexander Nevski Katedrali
• Banyabaşı Camii
23:59 İSTANBUL’A VARIŞ
Katılımcılarımızla TEM Otoyolu’nun üstündeki onlar için uygun olan
yerlerde veya Alibeyköy Cep Otogar’ında vedalaşıyoruz. Biz
umuyoruz ki 15 gün boyunca fazlasıyla eğlenip geldiğimiz bu
mükemmel aile ile farklı bir rotada tekrar görüşeceğiz.
Sağlıcakla, hoşça, seyahatle kalın.
AVRUPARAIL Ailesi

