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BENELÜX & PARİS TURU 

PEGASUS HAVA YOLLARI İLE 

 

1. Gün İSTANBUL – DÜSSELDORF – AMSTERDAM  

Düsseldorf ile başlayacak olan turumuz için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar 

gidiş terminalinde siz değerli konuklarımızla 07.00’de buluşuyoruz. Bagaj, bilet ve biniş 

işlemlerinin ardından Pegasus Hava Yolları ile 10.05’de Düsseldorf’a hareket ediyoruz. Yerel 

saat ile 11.30’da varışımızın ardından bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile Amsterdam’a 

hareket ediyoruz. Varışımızda panaromik olarak gerçekleştireceğimiz Amsterdam şehir 

turumuzda; Dam Meydanı,  Rembrantplein, Kraliyet Sarayı, tarihi tren istasyonu, Çiçek 

Market görülecek yerler arasındadır. Şehir turumuzun ardından serbest zaman ve otelimize 

transfer Geceleme Amsterdam otelimizde.  

 

2. Gün AMSTERDAM   

Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra  
olarak düzenleyeceği Marken &Volendam turuna katılabilirler (50 Euro).Turumuzda, özellikle  
eski bir balıkçı kasabası olan Volendam’ın liman bölgesinde geçirdiğiniz zamana  
doyamayacaksınız. Ünlü şarkıda da söylendiği gibi “Hollanda’nın gerçek güzelliğini görmek  
isteyen Volendam’a gitmeli”. Marken kasabasını ziyaretimizde ise balıkçıların şirin ve küçük 
evlerdeki yaşamlarını izleyebilir ayrıca ucuza hediyelik eşya alma fırsatını yakalayabilirsiniz. 
Arzu eden misafirlerimiz bu turumuzun ardından düzenlenecek Büyük Hollanda turuna 
katılabilirler (80 Euro). Bu turumuzda ise; mavi porselenleri ve festivalleri ile 
ünlü Delft şehri, Hollanda’nın ticaret merkezi olan Rotterdam Şehri ve ren nehri köprüleri, 
eski başkent ve yönetim merkezi Den Haag, minyatür 
Hollanda Madurodam, Mestag panorama müzesi(sizi 1880 yılına götürecek ) 
Kraliyet Sarayı ve Kuzey Denizi kıyısı görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası otele transfer. 
Geceleme otelinizde. 
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3. Gün AMSTERDAM – LAHEY – BRÜKSEL 

Kahvaltının ardından otelden çıkış işlemlerimizi tamamlıyoruz. Özel otobüsümüz ile Brüksel’e 
doğru hareket ediyoruz. Güzergâh üzerinde ekstra olarak düzenlenecek olan Bruges turuna 
katılma imkânı (35 euro). Tur bitimi Brüksel’e hareket ediyoruz. Varışımızda Çin Çay evleri, 
Japon Mimarisi, Heysel Stadyumu, Borsa Binası, Atomyum (Atomik Sembol), Kral Albert 
Sarayı, Büyük Katedral Meydanı görülecek yerler arasındadır. Tur bitimi otelimize transfer ve 
yerleşme. Geceleme Brüksel otelimizde. 
 

4. Gün BRÜKSEL – PARİS 

Kahvaltının ve özel otobüsümüz ile Paris’e hareket ediyoruz. Varışın ardından şehir turu ile 

gezimiz sürüyor. Bu turumuzda Eiffel Kulesi, ünlü alışveriş caddesi Champs Elysees, Louvre 

Müzesi, Zafer Meydanı ve Takı, Napolyon’un mezarı görülecek yerler arasındadır. Tur 

sonrası otele yerleşme ve geceleme Paris otelimizde. 

5. Gün PARİS  

Kahvaltının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak organize edilecek 

Paris ikonları ve Seine Nehri turumuza katılabilirler. (80 Euro). Turumuzda şehrin doyumsuz 

manzarasını izleme olanağı bulacağımız, Paris'in olduğu kadar Fransa’nın da sembolü olan 

Eiffel Kulesine çıkıyoruz. Daha sonra, tekne ile Seine Nehri Gezisi’ne çıkıyoruz. Paris’in en 

muhteşem binalarını yakından görecek, Seine Nehri’nin köprülerinin altından geçerek 

unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Bu tekne gezisi sırasında görülecek yerler arasında Amerikan 

Kilisesi, Millet Meclisi, Dışişleri Bakanlığı, Orsay Müzesi, Cité Adası, Notre Dame Katedrali, 

Adliye Sarayı, Conciergerie Hapishanesi, Belediye Sarayı, Modern Sanatlar Müzesi ve 

Louvres Sarayı bulunmakta. Nehir gezisi sonrası şehrin en ilgi çeken merkezlerinden biri olan 

hareketli Pigalle Semti’nden geçerek, günümüzde halen bohem yaşamın devam ettiği 

Ressamlar Tepesi adıyla bilinen Montmartre Tepesine fünikülerle çıkacağız. Burada Sacré-

Coeur’ü (Adaklar Kilisesi) gördükten sonra, Ressamlar Meydanı’nda portrenizi yaptırmak ve 

yemek için serbest vaktiniz olacak. Ressamlar Tepesi gezisinin ardından, vergisiz parfüm, 

kozmetik ürünleri ve saat alabileceğiniz Benlüx mağazasına hareket ediyoruz. Benlüx 

Mağazasından sonra turumuz sona eriyor. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak 

düzenlenecek olan Romantik Paris gece turu (35 Euro) turuna katılabilirler. Filmlere, 

resimlere, şarkılara, şiirlere konu olmuş aşkın kenti Paris’i gece panoramik olarak görebilecek 

Eyfel kulesindeki kısa ışık gösterisini izleyecek, tüm dünyanın en tanınmış caddesi Champs 

Elysees’de dolaşma fırsatı bulacaksınız. Arzu eden misafirlerimiz Lido Show (125 Euro) 

turuna katılabilirler. 60 yıldır devam eden danslı gösterileriyle Paris gecelerinin en görkemli 
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kabarelerinden biri olan LIDO SHOW u bizler için ayrılmış özel masalarda şampanya eşliğinde 

izleme fırsatı bulabilecekler. Tur bitiminde otele transfer. Geceleme Paris otelimizde. 

 

 
6. Gün PARİS  

Sabah kahvaltısı ve serbest zaman. Arzu eden konuklarımız rehberiniz tarafından ekstra 
olarak organize edilebilecek olan Disneyland turumuza çift park (120 Euro) veya Louvre ve 
Versailles turuna (150 Euro) katılabilirler.  
 
Disneyland turumuzda;  Main Street ve 19. Yüzyıl Amerikan kasabaları, Korsan Adası, Fantezi 
Ülkesi ve Keşifler Diyarı göreceğimiz yerler arasında. Frontierland’da, Perili Köşkte gezinti 
yaptıktan sonra, başıboş bir maden treni ile maden tünelleri ve yıkılmaya yüz tutmuş 
köprülerden geçerek eğlencenin doruklarına ulaşacağız. Indiana Jones'un Ölüm Tapınağı'nı 
hızlı trenle gezecek ve sonrasında teknelerimize binerek muazzam bir kaleyi kuşatan Karayip 
Korsanları’nı ziyaret edeceğiz. Dünyanın dört bir yanından çocukların bizler için söyleyeceği 
şarkıları teknelere binerek izleyecek ve Disney karakterleriyle tanışacağız. Dileyenler uzay 
gemilerine binerek yıldız savaşlarına bizzat katılacak, hız tutkunları ise Uzay Dağı'ndan aya 
kadar ulaşabilecekler. Tabii her şeyin yanında nefis bir çevre dizaynı, unutulmaz fotoğraflar 
çekebileceğiniz manzaralar ve onlarca alışveriş butiği sizi bekliyor. Disney karakterlerinin 
geçit töreninin ardından sezona göre kapanış saatlerine uygun olarak Paris’e geri döneceğiz.  
 
Louvre müzesi & Versaille Sarayı turumuzda ; Dünyanın en büyük ve en ünlü sanat müzesi 
olan Louvre’u gezdikten sonra serbest öğle yemeği molası veriyoruz. Daha sonra Versailles 
Sarayına doğru hareket ediyoruz. Fransız kraliyet ailesine asırlarca ev sahipliği yapmış ünlü 
Versailles Sarayı gezimizde kraliçe Marie-Antoinette ve kral 16. Louis’nin orijinal haliyle 
korunmuş yatak odalarını, aynalı  
galeriyi, bakanlık dairelerini, saray kilisesini, savaş salonunu ve sarayın yeni restore edilmiş 
birçok salonunu serbest olarak gezdikten sonra su oyunlarıyla meşhur kraliyet  bahçelerini de 
keşfetme şansına sahip olacağız.  
 

7. Gün PARİS –LÜKSEMBURG  

Kahvaltının ardından Lüksemburg hareket ve panoramik Lüksemburg şehir turu ile güne 
başlıyoruz. Petrus vadisini, eski şehir merkezinin dar sokakları, şehir katedrali, Dükler sarayı 
görülecek yerler arasındadır.Tur sonrası dileyen misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenecek 
olan  Remich & Schengen turu (35 Euro) Turun ardından Lüksemburg’a  dönüş serbest 
zaman ve geceleme otelinizde. 
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8. Gün LÜKSEMBURG – KÖLN  – DÜSSELDORF –  İSTANBUL 

Kahvaltının ardından otelden çıkış işlemlerimizi tamamlıyoruz. Köln şehir turu için Köln e 

hareket ediyoruz. Gotik Katedrali, alışveriş caddeleri ve Rhein Nehri görülecek yerler 

arasındadır. Rehberinizin bildireceği saatte Düsseldorf Havalimanına transfer ve Pegasus 

Hava Yolları ile 16:05’de İstanbul’a uçuş. Yerel saat ile 21.20’de İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalimanına hoş geldiniz. Bir başka GeziMod turunda görüşmek dileği ile… 

 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ  

 Pegasus Hava Yolları ile gidiş - dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti 
 Yerel profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 
 Belirtilen kategori otellerinde 7 Gece konaklama 
 Şehir Vergileri 
 Gümrük Vergileri  
 Sabah kahvaltıları 

 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 

 Programda ekstra olduğu belirtilen turlar 
 Her türlü kişisel harcamalar 
 Müze ve ören yeri giriş ücretleri 
 Yurtdışı Çıkış Fonu (15 TL) 
 Seyahat Sağlık Sigortası  
 Vize Ücreti 

*TUR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME* 

- Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar 

yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir  ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi 

gerekmektedir. 

- GEZİMOD, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey 

Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket 

tarihlerinden 48 saat önce misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi 

gerekmektedir. 

- Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında 

yaşanan değişikliklerden GEZİMOD sorumlu değildir.  
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- Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik 

olabilir.  

- Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat 

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan GEZİMOD sorumlu tutulamaz.  

- GEZİMOD, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla 

değiştirme hakkını saklı tutar.  

- Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler  gerçekleştirilebilir.  

- GEZİMOD, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 

- Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe 

olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı 

anlamına gelmez.  

- Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 20 kişidir. Paket tura 

katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye 

bildirilir.  

- Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.  

- Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşir. 

Katılmak istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  

- Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifin e herhangi bir nedenden dolayı belirtilen 

gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.  

- Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen 

gezi ya da turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde 

gerçekleştirilebilir, daha az katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise 

fiyatlar değiştirilerek gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından GEZİMOD 

sorumlu tutulamaz.  

- Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.  

- 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya 

ilave acılan kapanan ek yataktır.  

- Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için 

geçerlidir.  

- GEZİMOD konsoloslukla müşterilerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin her 

hangi bir neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması 

halinde hiçbir sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde GEZİMOD dan tazminat hakkı 

yoktur.  

- Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup grup kahvaltıları otellerde ayrı 

salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  

- Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz 
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vize için gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden minimum 

1 ay önce yazılı onay ile acenteye teslimi gerekmektedir. 

- Turlarda kullandığımız araçlar özel olarak turizm için tasarlanmış olup, yatar koltuk ve 

içerisinde klima (ısıtma ve soğutma) bulunmaktadır.  

- Katılımcı sayısına göre otobüs, midibüs, minibüs kullanılmaktadır.  

VİZE BİLGİLERİ 

Pasaportunuzun  temdit süresi seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay  olmalı ve 

pasaportunuzda enaz 2 adet boş vize sayfası bulunmalıdır. ( Eski tip pasaportlarda sadece 

‘’vizeler’’ yazan bölümüne vize basılmakta ‘’ Gümrük ve Döviz Kayıtları’’ile ‘’Açıklamalar’’ 

yazan bölümlere vize tatbik edilmemektedir.)  

Yırtılmış yada sökülmüş olan  pasaportlar vize başvurusunda konsolosluklar tarafından  kabul 

edilmediğinden dolayı pasaportunuzu mutlaka yenilemeniz gerekmektedir. 

Eski tip pasaportlarınızı süresi bitene kadar kullanılabileceğinizi, bununla beraber  Schengen 

ülkelerinin  ortak kararı  gereği  ilk  alındığı günden itibaren 10 yılı aşmış olan pasaportların 

vize başvurularının  kabul edilmediğini önemle hatırlatırız.     

Tüm vize başvurularınızda Vize sayfaları dolmuş  veya iptal edilmiş olsa bile  eski 

pasaportlarınızı vize müracaatı  sırasında göstermenizin sizin için bir ‘’Referans’’olacağını 

unutmayınız. 

Vize hakkında detaylı bilgi ve evraklar için Seyahat Danışmanınızla görüşebilirsiniz. 

İPTAL BİLGİSİ 

Promosyon turlarda iptal ve iade yoktur. Diğer turlarda, katılımcıdan 1 ay kalaya kadar 

yapılan iptallerde %35 cayma bedeli kesilir. İptal güvence paketi alan misafirler tur kalkış 

tarihinden 11 iş günü kalaya kadar iptal edebilir. *İptal güvence paketi hakkında Seyahat 

danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz. 
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