
 

AVRUPARAIL KUZEY AVRUPA TURU 

13 ÜLKE, 18 ŞEHİR, 17 GÜN 

Belgrad(K), Budapeşte(K), Varşova(K), Kaunas(K), Riga, Tallinn(K), 

Helsinki(GK), Stockholm, Oslo(K), Flam, Bergen, Pulpit Rock(GK), 

Kopenhag(K), Amsterdam(K), Viyana, Niş(K), Plovdiv 

1.GÜN(KONAKLAMA) 

00:01 İstanbul Hareket  

Özel olarak dizayn edilmiş 46 kişilik, geniş ve rahat koltuklu AVRUPARAIL otobüsümüz 

Alibeyköy Cep Otogarı’nda bizleri bekliyor. AVRUPARAIL Ailesi  tamamlandıktan sonra 

müthiş kuzey rotamızın ilk durağı olan, balkanların köklü başkenti Belgrad’a doğru 

yola çıkıyoruz.  

14:00-09:00 Belgrad Gezisi; 

Belgrad’a,diğer adıyla Beyaz Şehir, vardıktan sonra otelimize yerleşiyoruz. Toplu 

taşıma kullanmanıza gerek kalmadan, sokaklarında keyifle yürüyerek gezeceğimiz 

rotamızın bu ilk durağında  günbatımını, dileyen katılımcılarımızla birlikte, 

Kalemegdan’ın Sava ve Tuna Nehir’lerinin kesişimindeki müthiş manzarasında 

izleyeceğiz. Dağıldıktan sonra topraklarında 7 farklı ülke kurulan Yugoslavya’ya 

yıllarca başkentlik yapan bu köklü kenti çok seveceğinizi şimdiden söyleyebiliriz. 

Cevapi yemeyi, Skadarska’da kendinizi balkan ezgilerine bırakmanızı da şiddetle 

tavsiye ediyoruz. 

Belgrad’da Gezilecek Önemli Yerler; 

• Belgrad Kalesi(Kalemegdan) 

• Stari Dvor(Eski Saray) 

• Knez Miholova Caddesi 

• NoviDvor(Yeni saray) 

 



 

2.GÜN  

15:00-00:00 Budapeşte Gezisi; 

Sabahki otel kahvaltısından sonra Doğu Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri olan 

Budapeşte’ye doğru olan keyifli yolculuğumuz başlıyor. Merhaba Tuna’nın İncisi, biz 

geldik!  Buda’yı Peşte’ye bağlayan birbirinden güzel köprüleri, farklı kültürlerin 

etkisinde kalan mimarisi ve en çokta bizleri kendine hayran bırakan şehir 

ışıklandırmasıyla muhteşem bir şehir Budapeşte.  

Budapeşte’de sevdikleriniz için uygun fiyata çok şık hediyeler alabilir, Gulaş çorbasının 

tadına bakabilir veya kendinize Tuna manzarası eşliğinde bir kahve 

ısmarlayabilirsiniz. Şehri doyasıya gezdikten sonra gece otobüsümüze binip 

Varşova’ya doğru yola koyuluyoruz. Lütfen bu şehri çok 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(KONAKLAMA) 

Varşova Gezisi; 

Otelimize yerleştikten sonra şehri keşif için sokağa çıkıyoruz. Vitul Irmağı’nın üzerine 

kurulan Varşova, avrupanın ortasında yer alan ülkenin aynı zamanda en büyük 

şehridir. Resmi dilin Lehçe olduğu ülke 2004 yılında Avrupa Birliği Üyesi olmasına 

rağmen kendi para birimi olan Zloty’yi kullanıyor. 1 Euro yaklaşık 4 zloty. Bu şehirde 

lavaboları kullanırken kadınlar için daire, erkekler için ise üçgen işaretinin 

kullanıldığını belirtmek isteriz. Özellikle de vintage eşyalar ilginizi çekiyorsa Varşova 

sizin için güzel bir adres. Lumpeks,Szmateks yazan dükkanlarda pek çok farklı vintage 

hediyelik eşyayı ucuz fiyatlara alabilirsiniz. Polonya’ya has pembe renkli turp 

çorbasının tadına bakabilirsiniz. Hediyelik ve yemek işlerimizi hallettiğimize göre haydi 

Varşova’yı keşfedelim! 

Varşova’da Gezilecek Önemli Yerler; 

• Varşova Eski Şehir 

• Kraliyet Şatosu 

• Lazienki Parkı 

• Kültür ve Bilim Sarayı 

• Fryderyk Chopin Museum 

4.GÜN(KONAKLAMA) 

Kaunas Gezisi; 

Otelimizdeki kahvaltıdan sonra 6 saatlik keyifli bir otobüs yolculuğunun ardından 

Litvanya’nın eski başkenti, ev sahipliği yaptığı üniversiteler sayesinde ülkenin gençlik 

merkezi olarak anılan Kaunas’a varıyoruz. Şehir resmi başkentliği Vilnius’a kaptırmış 

gibi gözükse de çoğunluk için hala ülkenin ekonomik, akademik ve kültürel başkenti. 

Bu arada artık Kuzey topraklarına girdiğimizi ve her an yağmur yağabilecekmiş gibi  

hazır olmamız gerektiğini belirtmek isteriz .  

 



Kaunas neredeyse trafiksiz ve geniş caddeleri, şehrin kalbinde bulunan Santaka Parkı 

ve Özgürlük Bulvarı olarak bilinen ağaçlı yoluyla ziyaretçilerine kendine has 

dinginliğini hissettiriyor. Ayrıca Kaunas çarpık kentleşmenin çok az olduğu şehirlerden 

biridir. Bu şehri keşfetmek için ertesi sabaha kadar vaktimiz var, bizce otelimizde 

alacağınız duş sonrası kendinizi bir an önce bu şehre bırakın . 

Kaunas’ta Gezilecek Önemli Yerler; 

• Laisves Avenue(Özgürlük Bulvarı) 

•Vilniaus Street 

• City Hall Square 

• Church of St. Francis Xavier 

• Confluence Park 

5.GÜN 

14:00-01:00 Riga Gezisi; 

Kaunas’a veda ederken  dört  Baltık başkentinden en büyüğü ve aynı zamanda  

ekonomi merkezi olan Riga’ya yolculuğumuz başlıyor. Bir şehrin içinden nehir geçerse 

ve Orta Çağ’dan kalma mimarisini ve derin kültürünü hala koruyorsa o şehrin güzel 

olmama ihtimali var mıdır diye bir soruyla başlayalım sizlere Riga’yı anlatmaya.. Şehri 

ikiye bölen Daugava Nehri’nin şehre kattığı mistik havayı yerinde gözlemlemek için 

nehir kenarında güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Şehrin arnavut kaldırımlı taş 

sokaklarında yürürken tökezlerseniz bilin ki bu şehrin doğallığının korunduğunun 

göstergesi, o yüzden ‘’RİGA BELEDİYESİ ÇALIŞMIYOR’’ olayına girmiyoruz. Letonya 

Sovyetler’in yönetimde iken Riga’nın  Berlin, Paris, Roma gibi şehirlere olan benzerliği 

yüzünden konusu Batı Avrupa’da geçen filmler hep bu şehirde çekilmiş. Bu durum 

sizde de heyecan uyandırdıysa eğer bakalım nereleri gezeceğiz. Şehir gezimizden 

sonra gece yola çıkıyoruz. 

Riga’da Gezilecek Önemli Yerler;  

• House of Blackheads ve Town Square 

• Özgürlük Heykeli 

• Riga Kalesi 

• Cat House 



 

6.GÜN (KONAKLAMA) 

08:00-13:00 Tallinn Gezisi; 

Yeni güne gözlerimizi Baltık Denizi’nin Finlandiya Körfezi ile kesiştiği noktada bulanan, 

Estonya’nın başkenti Talinn’de açıyoruz. Kahvaltımızı yapıp bu güzel kenti keşfe 

çıkıyoruz. Nazi işgali sırasında (1941-44) Raval ismi ile anılan şehrin şimdiki adının 

anlamı ise ‘’Danimarkalıların Şehri’’dir. Bunun sebebi ise Estonyalılar ile 

Danimarkalılar arasındaki tarihi bağ ve akrabalıktır. Estonya 1991’de bağımsızlığını 

kazanarak Sovyetler Birliği’nden ayrılan ilk ülke olmuş. Şehri gezerken kendinize 

direngi noktası olarak belirleyebileceğiz,Unesco Dünya Mirası listesinde,Old Town( 

Eski Şehir) bölgesi Avrupa’nın en sevimli Old Town bölgelerinden biri. Bu bölgeye 

yürüyüş mesafesinde bulunan Kalamaja Bölgesi ise şehrin Hipster Bölgesi. Kendine 

has kafe, restoran, galeri ve mağazalarıyla bu bölge şehir içinde şehir. Ayrıca 

kendine has mimarisiyle,şirin, ahşap ve renkli evler, dikkat çeken ‘’Tallinn Houses’’ lar 

da yine bu bölgede yer alıyor. 6 saatlik serbest zamanımızı güzel değerlendireceğimize 

eminiz çünkü bu şehir bunu sonuna kadar hakediyor.. 

Tallinn’de Gezilecek Önemli Yerler; 

• Vanalinn 

• Toompea ve Toompea Kalesi 

• Old Town  

• Alexander Nevsky Katedrali 

• Kadriorg Park 

17:00-00:00 Helsinki Gezisi; 

Tallinn gezimizin ardından 3 saatlik gemi yolculuğuyla ‘’Kuzey’in Beyaz Kenti’’ 

Helsinki’ye varıp otelimize yerleşiyoruz. Şehir bu namını açık renkli granit taşlarından 

alırken  sahil koylarının mavisini doğal alanların yeşiliyle buluşturuyor. Finlandiya’nın 

en güneyinde bulunan başkent aynı zamanda en büyük ve en kalabalık kent olma 

özelliği taşıyor. Büyük ve kalabalık diyerek gözünüzü korkutmak istemeyiz, gezilecek 

çoğu nokta birbirine yakın. 

 



 

 Bu şehir  bir metropol olmasına rağmen dünyanın en iyi yaşam alanları arasında yer 

alır ve burayı gezerken ‘’Medeniyetten ölmesek bari..’’ dediğinizi şimdiden duyar 

gibiyiz. Helsinki aynı zamanda 315 adet irili ufaklı adaya da sahip. Adalar kenti de 

diyebiliriz bu güzel kente. Lafı fazla uzatmadan sizi bu şehrin büyüsüne bırakıyoruz.. 

Helsinki’de Gezilecek Önemli Yerler; 

• Market Square 

 • Helsinki Katedrali 

• Linnanmaki 

• Finlandiya Ulusal Müzesi 

• Esplanadi 

7.GÜN(GEMİ KONAKLAMA) 

09:00-17:00 Helsinki Gezisi; 

Otelimizde yaptığımız kahvaltı sonrası Helsinki gezimize devam ediyoruz.  Akşamüstü 

bizleri Stockholm’e götürecek mükemmel bir gemi yolculuğuna çıkacağız. Bu gemi ‘’ah 

o gemide ben de olsaydım’’ dizesindeki gemi . Müthiş manzaranın yanı sıra geminin 

içindeki restorantlar ve diğer mekanlar yolculuğumuzu büyük bir keyfe dönüştürecek. 

Bu yüzden Helsinki’deki ikinci günümüzde dilediğinizce yorulabilirsiniz çünkü gemideki 

kamaralarımızda dinlenmek için yeterince zamanımız olacak . 

8.GÜN 

09:00-00:00 Stockholm Gezisi 

Bir şehir düşünün ki 14 ada üzerine kurulmuş olsun ve sınırları içerisindeki toprakların 

%40’ını parklar ve yeşil alanlar kaplasın, tarihi ve moderniteyi bir arada yaşasın ve 

güçlü bir ekonomi ve sanayinin kalbi olsun.. Bizden önce düşünmüşler ve adını 

Stockholm koymuşlar . Bu başkentin caddelerini gezerken günlük hayatımızda 

kullandığımız pek çok farklı ürünün İsveç menşaili olduğunu görüp ülkelerindeki refah 

seviyesine hak vereceğiz. Gamla Stan bölgesinin dar sokaklarında yürürken 13. yüzyıla 

özgü mimarinin rengarenk tonlarına şahit olacağız.. Tam fotoğraflık yerler. Ayrıca 

şehrin tarihi sembol yapılarının çoğu da bu bölgede bulunuyor. 

 



 

 Bu bölgede Guinnes Rekortmeni bir restoran da bulunuyor. 1722 yılından beri hizmet 

veren Den Gyldene Freden dünyanın en eski restoranı. İster burada ister başka bir 

restoranda, İskandinav mutfağına has lezzetli balıkları, ceylan ve geyik etini mutlaka 

deneyin.  

Serbest zamanımızın sonunda gece Oslo’ya doğru yola çıkıyoruz. Sendrom esprisiz bir 

Stockholm gezisi diliyoruz arkadaşlar. 

Stockholm’de Gezilecek Önemli Yerler; 

• Gamla Stan 

• Östermalm 

• Storkyrkan Katedrali ve Riddarholmen Kilisesi 

• Djurgarden 

• Kraliyet Para Müzesi 

• İsveç  Tarih Müzesi 

9.GÜN(KONAKLAMA) 

09:00-00:00 Oslo Gezisi; 

Otobüsümüzde geçirdiğimiz gecenin sonunda gözlerimizi yeni güne Oslo’da açıyoruz. 

1624 yılındaki Büyük Yangını’nda harap olmasından sonra küllerinden yeniden doğan 

şehir Norveç’in başkenti. Viking topraklarında gezimiz tam gaz devam ediyor! Liman 

kenti olan Oslo’nun  bu özelliği mutfağına  da yansımış doğal olarak. Hemen hemen 

her resteronanın menüsünde bulunan balık türleri tuzlama,kurutma ve marinasyon 

gibi teknikler uygulanarak servis ediliyor. Bir ekleme daha ; Norveç’de de diğer çoğu 

Avrupa ülkesinde de olduğu gibi zorunlu bahşiş(servis ücreti) var. Yani ödeme için 

hesabı istediğinizde miktar beklediğinizden biraz daha fazla gelecektir. Oslo, 2012 

yılında fDi Dergisi tarafından büyük Avrupa şehirleri arasında  ‘’Yaşam Kalitesi En 

Yüksek Kent’’ seçilmiştir. Otelimize yerleşip bu ‘’Kalite’’ şehri keşif için yola çıkıyoruz. 

Kadıköy Boğa Heykeli’nde fotoğrafı olan katılımcılarımızın Jernbanetorget 

Meydanı’nda bulunan Kaplan Heykeli’yle de fotoğraflarını bekliyoruz. 

 

 



 

Oslo’da Gezilecek Önemli Yerler; 

• Viking Gemi Müzesi 

• Royal Palace 

• Frogner Park 

• Akershus Kalesi 

• Vigeland Sculpture Park 

• The National Gallery 

10.GÜN 

14:00-18:00 Flam Gezisi; 

Sabah kahvaltımızdan sonra Flam’a doğru yola çıkıyoruz. 6 saatlik, muhteşem 

manzaraların keyfini çıkardığımız yolculuğumuzun sonunda Fiyortların ortasındaki bir 

balıkçı köyü olan Flam’a varıyoruz. Yol boyunca şahit olduğumuz mazaraların devamı 

bu köyde bizi bekliyor. Ayrıca Grönland’daki Scoresby Sund’dan sonra dünyanın en 

büyük ikinci fiyordu Sognefjord da bu köyde. Kuzey turumuzun geneline hakim olan 

‘’Beyaz Geceler’’ burada da geçerli. Günün ortalama  17-20 saati gün ışığından 

faydalanabiliyorsunuz.  Köyün nüfusu toplam 400 kişi. Evet doğru okudunuz 400 . 

Manzara anlamında ön plana çıkan tren hattı ve bu hattın istasyonda çalışan yerel 

halkın geri kalanı ise uluslararası balıkçılık ile geçimini sağlıyor. Listemizde bu güzel 

köyün yanına da tikimizi koyduktan sonra Bergen’e doğru yola çıkıyoruz. 

Flam’da Gezilecek Önemli Yerler; 

• Flam Line 

• Flam Railway Museum 

• Stegastein 

• Brekkefossen 

• Sognefjord 

 



 

21:00-00:00 Bergen Gezisi; 

Norveç’in ikinci büyük kenti olmasına rağmen kasaba şirinliğini kaybetmeyen 

Bergen’e yine müthiş manzaraların bizlere eşlik ettiği 3 saatlik yolculuğun ardından 

varıyoruz. İstanbul nasıl 7 tepe üzerine kurulmuşsa  Yedi Dağın Şehri olarak da bilinen 

Bergen de yedi dağın ortasına kurulmuş.Şehir Norveç’in mimari anlamda dünyaya 

sunduğu bir zenginlik olan ağaç kliselerden birine sahip. Bu tip kliselerde Hristiyan 

motiflere ek olarak, Ortaçağ’da Vikingler’in kötü ruhları kovduğuna inandıkları 

ejderha başlarına da rastlamak mümkün. Şehrin iç kısımlarındaki  ahşap, üçgen çatılı 

Bergen Evleri’nden denize doğru yürüyünce sizleri kaleler karşılayacak ve manzaranıza 

manzara katacak. 

Bergen’de Gezilecek yerler; 

• Bryggen 

• Bergenhus Kalesi ve Rosenkrantz Kulesi 

• Bergen Old Town 

• Floyen Tepesi 

11.GÜN(GEMİ KONAKLAMA) 

08:00-17:00 Pulpit Rock Tırmanışı; 

Bazen bir fotoğraf görürüz ve içimizden ‘’Böyle yerler gerçekten var mı?’’ diye geçiririz 

ya, işte Lyse fiyordunda bulunan Pulpit Rock da böyle yerlerin başında geliyor. Kaf 

Dağı dedikleri yer burası olmalı dediğinizi şimdiden duyar gibiyiz. Ortalama 2 saat 

süren ve Norveç’in en çok ziyaret edilen tırmanış yolunun sonunda zirveye, 

Preikestolen Uçurumu’na varacağız. Parkurun uzunluğu 2 km. Biz o yolu 1 saatte 

yürürüz diyenleriniz var şu an eminiz ama sizler de göreceksiniz ki gerçek hiç de öyle 

değil . Eforu yüksek yürüyüş esnasında şahit olduğumuz manzaralar aslında nasıl bir 

yere gittiğimiz hakkında ipuçları veriyor. Kısa fotoğraf molaları vererek nefeslenmeyi, 

enerji toplamayı unutmayalım lütfen. Parkur üzerinde farklı yerlerde zipline 

noktaları var, yükseklik korkum yok diyorsanız denemelisiniz. Büyük emekler vererek 

vardığımız zirvenin tadını yeterince çıkardıktan sonra dönüş yürüyüşüne başlıyoruz. 

Daha sonrasında otobüsümüze binerek Stavenger’e doğru yola çıkıyoruz.  

 



 

Minik bir Stavenger gezisinin ardından yolculuk vakti! Kamaralarımız ve muhteşem 

gemimiz bizleri bekiyor. Kopenhag için gemimize biniyor ve rotamızı güneybatıya 

çeviriyoruz. İskele alabanda! Gemi yolculuğunu özlediğinizi hissediyorduk zaten. 

12.GÜN(KONAKLAMA)  

Kopenhag Gezisi; 

Gemimizden ayrılıp  6 saatlik otobüs yolculuğumuza başlıyoruz. Ve Kopenhag! 

Gezimizin kuzey kısmının bitmesine az bir  süre kala Lego’nun anavatanı 

Danimarka’nın başkentine varıyoruz. Evet, ne yazık ki kuzey topraklarına veda 

ediyoruz yavaş yavaş. Çok hızlı geçti, hiç geçsin istemedik  evet ama daha Orta Avrupa 

bizi bekler! . Dünyanın en mutlu kentlerinden biri olan Kopenhag’ın sokaklarında 

gezerken Hygge teriminin çıkış noktasının Danimarka olmasına şaşırmıyoruz. Hygge 

nedir diyecek olursak eğer ‘’sevdiğiniz insanlarla birlikte rahat,sıcak ve huzurlu anların 

tadını çıkarma’’ olarak tercüme edebiliriz. Özellikle de Tivoli Bahçeleri bu hissiyatı 

yaşayacağınız yerlerin başında geliyor. Nyhavn Bölgesi  yan yana dizilmiş rengarenk 

evleri ve aynı zamanda kanal turlarının da başlangıç noktası olması sebebiyle şehrin 

en ilgi çeken noktalarından. Ayrıca kentte Avrupanın en eski monarşisi Danimarka 

Hanedanlığı’na ait pek çok saray bulunuyor. Bunlardan Christiansborg Sarayı şu an 

Danimarka Parlamentosu olarak hizmet veriyor. Şehirde gezerken lütfen bisiklet 

yollarına ve trafiğine dikkat edelim. Hem Amsterdam öncesi bizler için güzel bir 

antreman olacak .  

Kopenhag’da Gezilecek Önemli Yerler; 

• Tivoli Bahçeleri 

• Nyhavn 

• Küçük Deniz Kızı 

• Amelienborg Sarayı 

• Rosenborg Kalesi 

 

 

 



 

13.GÜN(KONAKLAMA) 

Sabah kahvaltımız sonrası Kopenhag’a veda edip Amsterdam yolculuğuna başlıyoruz. 

Akşam Amsterdam’daki otelimize yerleşip yarınki Amsterdam gezimiz için 

dinleniyoruz.  Sabah kahvaltısından sonra bu efsane şehrin sokaklarını keşfe çıkıyoruz. 

14.GÜN  

12:00-22:00 Amsterdam Gezisi 

Şehri hem gündüzüyle hem de gecesiyle görüp gezecek kadar 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 

ekinip bu şehre özgü özgürlüğü hissetmek adına şehrin önemli noktalarını gezmeye 

başlayalım. Kanallar şehri Amsterdam’da her sokak, her cadde ayrı ayrı görülesi. 

Kopenhag’da sizlere yaptığımız bisiklet uyarısını hatırlarsınız. Bisikletler Şehri 

Amsterdam’da ise bu durum gayet ciddi bir hal alıyor. Yaya, araçtan ziyade bisiklet 

öncelikli bir trafik var bu şehirde. Dilerseniz siz de arkadaşlarınızla birlikte bisiklet 

kiralayıp bu güzel şehri pedallayarak gezebilirsiniz. Avrupa’nın en kozmopolit 

şehirlerinden biri olan Amsterdam’da Türk nufüsun önemli bir yer tuttuğunu da 

söylemeden edemeyeceğiz, as bayrakları as!  Amsterdam, sana doyum olmaz fakat 

Viyana bizleri bekler... Gece yolculuğuyla Viyana’ya gidiyoruz. 

Amsterdam’da Gezilecek Önemli Yerler; 

• Dam Meydanı 

• Amsterdam kanalları 

• Red Light District 

• Van Gogh Müzesi 

• Rijks Müzesi 

• Vondelpark 

•Mademe Tussauds Müzesi 

 



15.GÜN(KONAKLAMA) 

14:00-20:00 Viyana Gezisi 

Öğleden sonra Avusturya’nın başkenti Viyana kapılarına dayanıyoruz... 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. 6 saat serbest zamanımız var, keyifli zamanlar 

dileriz AVRUPARAIL ailesi. Hatıra olarak Mozart amblemli çikolatalardan alabilirsiniz. 

Viyana’da Gezilecek Önemli Yerler; 

• Schönbrunn Sarayı 

• Aziz Stephen Katedrali 

• Rathaus 

• Parlamento 

• Belvedere Sarayı 

• Ring Strasse 

Viyana gezimizin ardından seyatimizin başında gezdiğimiz ve tadı damağımızda kalan 

Budapeşte’ye gidip otelimize yerleşiyoruz. 

16.GÜN(KONAKLAMA) 

Niş Gezisi; 

Budapeşte’deki otelimizden ayrılıp rotamızın sondan bir önceki şehri Niş’e doğru yola 

çıkıyoruz. Akşamüstü vardığımız şehirde otelimize yerleşiyoruz. Merhaba Sırbistan’ın 

sevimli şehri . İstanbul’un kurucusu Büyük Konstantin’in memleketi Niş, Belgrad ve 

Novi Sad’dan sonra Sırbistan’ın 3. Büyük kenti. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde Niş 

kentinin 1375 yılında I.Murad tarafından fethedildiğinden bahsediyor. Dönüş 

yolculuğumuz öncesi tatlı bir mola veriyoruz bu kentte . Bu kentin ucuzluğu ve 

insanlarının cana yakınlığı seyahat rotamızdaki şehirler arasında ayrı bir yer tutacak 

bizler için. 

 

 



 

Niş’te Gezilecek Önemli Yerler; 

• Ćele Kula 

• Niš Kalesi 

• Kral Milan Meydanı  

• Obrenovićeva Caddesi 

17.GÜN  

Sabah Niş’e veda edip rotamızın son,bizce en güzel olanı, şehrine doğru yola çıkıyoruz. 

Gece İstanbul’a varıyoruz.  Katılımcılarımızla Tem Otoyolu’nun üzerindeki onlar için 

uygun olan veya ilk otobüse katıldıkları yerlerde vedalaşıyoruz. Biz umuyoruz ki bu 17 

gün boyunca fazlasıyla eğlendiğimiz bu mükemmel aile ile farklı bir rotada tekrar 

görüşeceğiz.  

Sağlıcakla, hoşça, seyahatle kalın. 

AVRUPARAIL Ailesi 

 

 

 


