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                                        Berlin Hamburg Turu  

                                     Pegasus Hava Yolları İle 

 

1. Gün: İstanbul - Berlin  
 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde saat 8.00’da 
buluşuyoruz. Pegasus Havayolları tarifeli seferi ile saat 11.10’da Berlin’e uçuşumuz 
gerçekleşiyor. Varışımızda bizleri karşılayan özel aracımız ile panoramik şehir turumuzu 
yapıyoruz. Turumuzda; Batı Berlin'de, Zoo İstasyonu, Kurfürstendamm, Tiergarten, 
Reichstag, Checkpoint Charlie, Bradenburg Kapısı, Postdamer Platz, Gemaldegalerie, Neue 
Nationalgalerie, Berlin Filarmoni Orkestrası, Kreuzberg, Schöneberg, Charlottenburg, 
Berlin Olimpiyat Stadyumu görülecek yerler arasında. Doğu Berlin'de ise Unter den 
Linden, Alexanderplatz, Nikolaiviertel, Prenzlauer Berg, Gendermenmarkt, Karl Marx 
Allee turumuz esnasında görülecek yerler arasında. Otelimize yerleşme ve serbest zaman. 
Geceleme Berlin'de otelimizde. 

 

2. Gün: Berlin (Postdam) 
 

Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından günümüz serbest. Arzu eden 
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olanPotstdamer Platz ve çevresi ile Sanssouci 
Sarayı turuna katılabilirler. Berlin'e yarım saat (45 km) mesafedeki bu tarihi Alman Kenti 
UNESCO Dünya Mirası Listesindedir. Şehir % 75 yeşil alan ile %25 binalar ve caddeleri 
içerir. Potsdam'da yaklaşık 20 göl ve nehir vardır.Sanssouci Sarayı, Dikiitaş, Brandenburg 
Kapısı, Nikolai Kilisesi,Tarihi değirmen Ende, Rus kolonisi Aexandrowka, Fransız Kiliesesi, 
St. Peter und Paul kilisesi, Potsdam turumuz esnasında görülecek yerler arasındadır. 
Turumuz sonrası Berlin'deki otelimize dönüş. Geceleme Berlin'deki otelimizde. 

 Ekstra Tur: Postdam Turu 65 Euro Kişi Başı 

 

3. Gün: Berlin - Hamburg 
 
Sabah kahvaltımızın ardından Hamburg’a doğru yola çıkıyoruz. Yol üzerinde ekstra Lübeck Turu(Bu tura 
iştirak etmeyen misafirlerimiz şehir girişindeki dinlenme tesislerinde serbest zaman verilecektir.). Lübeck 
Almanya'nın Baltık denizi kıyısındaki en büyük limanına sahiptir ve UNESCO Dünya Mirası Koruma 
Listesindedir. Marienkirche (Meryem Ana Kilisesi), yapımına 1173'te III. Heinrich döneminde 
başlanan romanesk katedral ile gotik ve Rönesans üsluplarının karışımı bir üslupta inşa edilen 
görkemli Belediye Binası (Rathaus) , Kuleli Kale Kapısı (Burgtor) (1444) ve Holsten Kapısı (Holstentor) 
(1477), Lübeck şehir turumuz esnasında görülecek yerler arasındadır. Tur bitimi Hamburg’a gidiyoruz. 
Varışımıza istinaden Hamburg şehir turumuz başlıyor. Avrupa'nın dünyaya acılan kapısı meşhur Hafen 
City Limanı, Şehrin tam merkezinde iki büyük iç göl olan Binnen- ve Aussenalster Gölleri. Balık Pazarı, 
Hamburg Tren Terminali, Rathaus Kulesi, Amsterdam’daki Red light district in benzeri olan Reeperbahn 
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Caddesi görülecek yerler arasındadır. Şehrin içinden bir sürü nehir akmaktadır, dolayısıyla bu özelliğinden 
dolayı şehirde tıpkı [Amsterdam veya Venedik] gibi çok sayıda irili ufaklı köprüler bulunmaktadır. Tur 
sonrası otele transfer. Serbest zaman ve Geceleme Hamburg'da otelimizde. 

 

4. Gün: Hamburg (Bremen) 
 

Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Dileyen misafirlerimizle ekstra olarak Bremen’e 
gidiyoruz. Eski şehri gezerken kendimizi bir masal diyarında hissediyoruz. Dolambaçlı 
parke sokaklar, sivri çatıları, kafesli pencereleri ile inanılmaz güzellikteki 500 yıllık tuğla 
evler sanki kalemle çizilmiş gibi...  Yeni işyerleri ile dükkanlar, Rönesans döneminden 
kalan Belediye Binası, 800 yıllık St. Peter Kathedrali, tarihi Tüccarlar Evi, eski şehirde 
göreceğimiz yerler arasında sayılabilir.  Weser Irmağının sol kıyısındaki yeni Bremen ise 
Avrupa’nın bahçe kenti olarak tanınır. Şipşirin ve güzel evler, üç şeritli bulvarlar, çiçek 
tarhları ve bahçeleri gerçekten görülmeye değer! Burası aynı zamanda “Bremen 
Mızıkıcıları” Heykeline ev sahipliği yapar. Hatıra fotoğraflarımızı çekerken, 1405 yaşındaki 
Hükümet Konağını,  1537’de yapılan özgürlük sembolü Roland Heykelini, Fall Kulesi, 
Böttoher Caddesi, modern bir tarzda yapılmış olan Bremen 
Parlamentosu’nu görerek Bremen turuna devam ediyoruz. Yine biraz serbest zaman 
kullandıktan sonra Hamburg’a geri dönüyoruz. Geceleme Hamburg’daki otelimizde. 

 

5. Gün: Hamburg - İstanbul 
 

Sabah kahvaltımızdan sonra rehberimizin belirleyeceği saate havalimanı transferimiz 
gerçekleşiyor. Pegasus Havayolları tarifeli seferi ile saat 14.55’de İstanbul’a uçuşumuz 
gerçekleşiyor. Akşam 19.20’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. Bir 
sonrakiGezimod turumuzda görüşmek dileği ile 

 
       

 

 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ 

 Pegasus Havayolları tarifeli seferi ile İstanbul – Berlin / Hamburg –İstanbul arası uçak bileti 

Havalimanı vergileri 

3* kategorisindeki otellerde 4 gece konaklama 

Sabah kahvaltıları 

Alan- Otel- Alan transferleri 
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Tüm şehirlerarası transferler 

Panaromik şehir turları 

Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası 

1618 Nolu Turizm Kanuna göre zorunlu seyahat sigortası 

 FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 

 

Yurtdışı Çıkış Harç Pulu : 15.-TL 

Vize Ücreti İstanbul : 130.-Eur 

Seyahat Sigortası (65 Yaşa Kadar) : 20-Eur 

Seyahat sigortası ( 66-75 yaş arası) : 40-Eur 

Her türlü otel ekstraları ve kişisel harcamalar 

Şehir ve otel vergileri 

Opsiyonel turlar 

İptal İade Sigortası (11 İşgünü kalana kadar %100 iade)(25€) 

 

*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.  

- 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.  
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- 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 

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.  
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- 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. 

 

 

 


