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FRANKFURT ve STRASBOURG NOEL PAZARLARI TURU 

TÜRK HAVAYOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE 

05 ARALIK 2019 - 08 ARALIK 2019 

3 GECE / 4 GÜN  

 

 

 

1.Gün: ISTANBUL - FRANKFURT  05 ARALIK 2019  

İstanbul Yeni Havalimanı dış hatlar gidiş terminali Türk Havayolları kontuarı önünde uçuşumuzdan 2 

saat önce 07.15’te buluşuyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerimiz sonrasında Türk Havayolları’nın TK 1587 

sefer sayılı uçuşu ile 09.15’te Frankfurt’a uçuyoruz. Yerel saat ile 10.40’ta Frankfurt’a varıyoruz. 

Frankfurt’a varışımızın ardından rehberimiz eşliğinde şehir turumuza başlıyoruz. Göreceğimiz yerler 

arasında Noel Pazarı, Goethe’nin doğduğu ev, St. Bartholomew Katedrali, 600 yıllık belediye binası 

Römer, Eiserner Steg köprüsü, 260m yüksekliğindeki Commerzbak Binası, Zeil Caddesi ve 

Almanya’nın en eski opera binası olan Alte Oper’i görüyoruz. Turumuzun ardından  Ortaçağdan 

kalma bir masal şehri olan  Heidelberg’e hareket ediyoruz. Heidelberg bizi kırmızı çatılı evleri ile 

bizleri karşılıyor. Tarih  ve doğanın iç içe geçtiği Heidelberg’de Heidelberg Şatosu, Main Köprüsü ve 

ünlü Maymunu, Herkül Çeşmesi, Heiliggeistkirche (Kutsal Ruh Kilisesi) ve Studentankarzer (Öğrenci 

Hapisanesi) göreceğimiz yerler arasındadır. Daha sonra rehberimizin vereceği serbest zamanda 

Gidiş Dönüş Tarihler Günler 
İstanbul – Frankfurt 

Kalkış ve İniş Saatleri 

Frankfurt – İstanbul 

Kalkış ve İniş Saatleri 

Frankfurt Frankfurt 
05.12.2019 

08.12.2009 

Perşembe - 

Pazar 
09.15 - 10.40 18.00 - 23.05 
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misafirlerimiz Heidelberg Noel Pazarının keyfini çıkarabilirler. Turumuzun ardından otele dönüş ve 

konaklama Frankfurt’taki otelimizde. 

 

2.Gün: FRANKFURT - STRASBOURG (Fransa) - FRANKFURT  06 ARALIK 2019 

Otelimizde alınacak kahvaltının ardından Strasbourg’a hareket. İlk olarak 1570 yılında kurulan 

Strasbourg Noel pazarı en eski Noel pazarlarından biri olmakla beraber sırf bu Noel pazarını görmek 

için yılda 2 milyondan fazla kişi ziyaret ediyor. Romanesk ve Gotik mimariyi bir arada görebileceğimiz 

Strasbourg Notre Dame Katedralini ziyaret ediyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 

Grande Ile (şehir merkezi), Petite France’ta 16. ve 17.yy kalmış evler göreceğimiz diğer yerler 

arasındadır. Daha sonra Noel pazarının keyfini çıkarmak için verilecek serbest zamanın ardından 

rehberimizin belirttiği saatte Frankfurt’taki otelimize dönmek üzere yola çıkıyoruz. Konaklama 

Frankfurt’taki otelimizde. 

 

 

3.Gün: FRANKFURT - WÜRZBURG - WERTHEIM VILLAGE OUTLET - FRANKFURT 07 

ARALIK 2019 

Otelimizde alınacak kahvaltının ardından Würzburg’a hareket ediyoruz. Her yıl 2 milyondan fazla 

turistin ziyaret ettiği Romantik Yol‘un başlangıç şehri olan Würzburg turumuza başlıyoruz. İlk olarak 

Marienberg kalesini geziyoruz. Burada şehrin en güzel manzaralarını görüntüleyeceğiz. Daha sonra 

sırasıyla Eski Main Köprüsü, Pazar Yeri, St. Kilian Katedrali, Maria Şapeli, Schoenborn Sokağı, 

Romantik Yol Sokağı’nı dolaşıyoruz. Son olarakta 1744 yılında yapımı tamamlanan hatta 

Napolyon’un Avrupa’daki en güzel piskopos evi dediği UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan 

Würzburg Sarayı’nın bahçelerini geziyoruz. Turumuzun ardından özel otobüsümüzle yaklaşık 30dk 

uzaklıkta bulunan Wertheim- Village Outlet merkezine ulaşıyoruz. Burada 100’den fazla ünlü 

markanın olduğu outlet dükkanlarında alışveriş yapabilirsiniz. Dileyen misafirlerimizde burada 

bulunan cafe ve restoranlarda keyifli vakit geçirebilirler. Turumuzun ardından otele dönüş ve 

konaklama Frankfurt’taki otelimizde. 

 

4.Gün: FRANKFURT - İSTANBUL 8 ARALIK 2019   

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında uçuş saatimize kadar serbest zaman. Uçuş saatimize 

istinaden havaalanı transferimizi gerçekleştiriyoruz. Havaalanına varışımıza istinaden bilet ve bagaj 

işlemlerimiz sonrasında Türk Havayolları’nın TK 1594 sefer sayılı uçuşu ile 18.00’de İstanbul’a 

uçuyoruz. Yerel saat ile ertesi gün 23.05’te  İstanbul’a varışımıza istinaden turumuzun sonu.  
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OTELLER 

 Tur Fiyatı  

2/3 Kişilik 

Odada  

Kişi Başı 

Paket  

 

 Single  

Oda 

Farkı 

 

0-2 

Yaş 

 

03-11 

Yaş 

4* H4 Hotel Messe vb 

www.h-hotels.com/en/h4/hotels/h4-hotel-frankfurt-

messe 

690 EUR 125 EUR 150 EUR 640 EUR 

 

Uçuş Detayları 

TK1587 05 ARALIK  IST FRA 09:15 10:40 

TK1594 08 ARALIK  FRA IST 18:00 23:05 

 

Paket Fiyata Dahil Olan Hizmetler : Paket Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler : 

 Türk Havayolları tarifeli seferi ile İstanbul – Frankfurt – 

İstanbul  ekonomi sınıfı gidiş dönüş uçak biletleri,  

 Havalimanı vergileri, 

 Belirtilen ve benzeri kategorideki otelde 3 gece 

konaklama, 

 Otelde alınacak sabah kahvaltıları, 

 Alan transferleri, 

 Frankfurt şehir turu ( Varışta panoramik ), 

 Heidelberg turu (Kişi Başı 45 EUR olan bu tur fiyata 

dahildir.), 

 Heidelberg Kalesi giriş ücreti, 

 Strasbourg turu (Kişi Başı 75 EUR olan bu tur fiyata 

dahildir.), 

 Strasbourg Notre Dame Katedrali ziyareti, 

 Würzburg-Wertheim Village Outlet turu (Kişi başı 70 

EUR olan bu tur fiyata dahildir.), 

 Marienberg Kalesi giriş ücreti, 

 Türkçe rehberlik Hizmeti. 

 Yurtdışı Çıkış Harcı, 

 Vize Ücreti, 

 Öğle ve Akşam yemekleri, 

 Ekstra Turlar, 

 Kişisel harcamalar. 

 

 

ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME: 

 Para birimi:  Euro ( EUR ) 

 Resmi dili: Almanca 

 Uluslararası telefon kodu: +49 

 Saat Farkı: Almanya bu tarihlerde Kış Saati uygulamasına geçeceğinden gezimiz esnasında Türkiye, 

Almanya’dan 2 saat ileride olacaktır. 
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HAVA DURUMU 

Gideceğiniz tarihler ortalama hava sıcaklıkları aşağıdaki gibidir. Lüfen geziye gitmeden önce güncel sıcaklıkları 

kontrol ediniz. 

ŞEHİR TARİHLER SICAKLIK 

FRANKFURT 5 - 8 Aralık 2019 5 0C / 0 0C 

 

VİZE: 

 Umuma Mahsus Pasaport hamili iseniz, Almanya’ya girebilmek için bu ülkenin dış temsilciliklerinden 

schengen vizesi almanız gerekmektedir. Ancak, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, 

Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistan gibi Schengen ülkelerinde yasal ikamet izniniz bulunuyor ise, 

Almanya’ya vize almadan girmeniz veya bu ülkeden transit geçmeniz mümkündür. Schengen üyesi 

olmayan AB ülkelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın seyahatlerinden önce bulundukları ülkelerdeki 

Federal Almanya temsilciliklerine müracaat ederek, vize almaları gerekmektedir. 

 Hizmet, Hususi (Yeşil) ve Diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız, 180 gün içinde 90 günü aşmamak 

kaydıyla, Almanya’ya yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. 

 Hususi pasaport hamillerinin Almanya’ya yapacakları turistik seyahatlerinde pasaportlarının seyahat 

tarihlerinin sonrasında halen en az üç ay geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca, hususi pasaport hamili 

vatandaşlarımızın özel amaçlı ziyaretlerinde, Alman sınır polisi, maddi teminat olarak günlük 45 Euro 

nakit para veya kredi kartı, kalınacak süre için geçerli sağlık sigortası ve dönüş uçak bileti ibraz edilmesini 

talep edebilir.  

 

 

SAĞLIK 

 Almanya için aşı zorunluluğu yoktur. 

 Düzenli kullandığınız ilaçları lütfen yanınızda getiriniz. 

 Almanya’da ilaçlar genelde eczanelerden, bazıları reçetesiz olarak temin edilebilmekle birlikte, ilaçların 

çoğunluğu ancak reçete karşılığında alınabilmektedir. Reçetenin ise Almanya’daki bir doktor tarafından 

düzenlenmesi gerekmektedir. Hafta sonları ve geceleri acil durumlar için nöbetçi eczane hizmeti 

sunulmaktadır. 

 Gazsız, gazlı veya aromalı şişelenmiş içme suları tüm büfelerden, süpermarketlerden vb. yerlerden 

temin edilebilmektedir. Almanya’da ayrıca çeşme suyu da içilebilecek niteliktedir. 
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NOTLAR : 

 Tur Programımız belli bir katılım şartı ile düzenlenmektedir. Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı 

takdirde, son iptal bildirim tarihi tur kalkışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen 

tur operasyon aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir. 

 Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için 

seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce acentemiz tarafından 

bildirilecektir. 

 Bu fiyat listesi ve program yeni bir fiyat listesi çıkana kadar geçerlidir. 

 Tüm paket programlarımızdaki fiyatlarımız minimum 10 kişiye kadar kontenjanlar ile sınırlı olup üzeri 

kişi sayısı gruplarınız için fiyat artışı olabilir. Lütfen fiyat bilgisi sorunuz. 

 Normal pasaportlarda pasaport veriliş tarihinin 10 seneden daha fazla, diğer pasaport tiplerinde ise 5 

seneden daha fazla olması durumunda, seyahate hatalı hizmetlerinden,  Acente'nin işleten sıfatı 

olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu 

olmadığını taraflar bilmektedirler.  

 Tüm gümrüklü yurtdışı çıkışlarında kalkış günü ilgili limanda tur hareket saatinden 3 saat önce hazır 

bulunulması gerekmektedir. Özellikle diğer şehirlerden iç hat uçuşu ile liman yada havalimanlarına 

gelecek olan misafirlerin uçuş saatlerini limanda olunması gereken saate göre ayarlamaları 

gerekmektedir. Bu sebepten dolayı geç kalınma ve/veya durumunda tura katılamama sorumluluk 

yolcuya ait olup,firmamızın yolcuya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü yoktur. İlgili 

havayolunun online check in sitesi var ise, check in işlemlerini tur hareketinden 24 saat önce şahsen 

yapmaları tavsiye edilir.  

 Firmamız; havayolu ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne 

tabidir. Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir. Tüm uçuş saatlerinin tur hareket saatinden 48 saat 

önce yolcu tarafından teyit edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini 

bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır. 

 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen 

yatak standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1ilave yataktan oluşmaktadır. 

İlave yataklar açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için tur katılımcısı 

3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul 

ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek 

çocuk için geçerlidir. Otellerde sınırlı sayıda TWIN (2 ayrı yataklı) oda bulunmasından dolayı, TWIN 

oda talebinizi rezervasyondan önce kontrol ediniz. 

 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura 

katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin 

yanında bulundurulması zorunludur. 

 Panoramik şehir turu, şehirlerin tanıtımı için düzenlenen 2-3 saat süreli turlar olup içeriği değişmemek 

şartıyla farklı günlerde düzenlenebilir. Müze, ören yeri girişlerini içermez. Ekstra turlar, tur lideri 

tarafından belirlenecek kişi sayısı ile gerçekleştirilir ve günleri programın akışına göre tur lideri 

tarafından değiştirilebilir. Hava durumuna bağlı olarak turlar gerçekleşmeyebilir. Yerel otoriteler 

tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu 

gezi ya da turların yapılamamasından firmamız sorumlu tutulamaz. 
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 Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları 

ilaçlar ve bu ilaçlar ile ilgili ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

 Tur – Alan – Tur Lideri - Otel bilgilendirmeleri tur hareketinden 48 saat önce satış danışmanınız 

tarafından mail olarak yapılacaktır. 

 Pasaport resmi bir belge niteliğinde olup herhangi bir şekilde zedelenmiş, kirlenmiş, özellikle dikişte 

veya sayfalarında yırtık olması gibi sebeplerden dolayı pasaport polisi sizi ülkeye sokmama yetkisine 

sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.  

 Vize başvurusu için tur bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport ve konsolosluk tarafından 

istenilen evraklar gerekmektedir. Bu tur programı için TC vatandaşlarına vize uygulaması 

bulunmaktadır. Pasaport polisi yolcuyu ülkeye sokmama yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda 

sorumluluk yolcuya aittir. katılacak kişinin geçerli vizesi olsa dahi, yurt dışına çıkamaz ve pasaporta 

vize alım işlemi yapılamaz. Lütfen pasaport bilgi ve detaylarınızı kontrol ediniz. 

 Pasaport polisi Türkiye gümrüklerinden çıkış yapılırken, Türk Vatandaşlarından veya Yabancı uyruklu 

vatandaşlardan, veya geçerli vizesi olan pasaportu olsa dahi, tüm pasaport tipleri için, (Umuma Mahsus, 

Hususi Damgalı, Hizmet Damgalı, Diplomatik) seyahat tarihi itibariyle minimum 6 ay geçerlilik şartı 

aramaktadır. Bu sebeple 6 aydan az geçerliliği olan pasaportlara acentemiz tarafımızdan onay 

verilmemektedir. 6 aydan az geçerliliği olan pasaport sahiplerinin tura katılamamalarından dolayı 

SKYhub’ın yolcuya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü yoktur. 

 Programda dahil olarak belirtilen turlara katılmayan misafirlerimiz herhangi bir ücret iadesi alamaz. 

 Ekstra turlar minimum 15 kişinin katılması halinde gerçekleştirilecektir. 15 kişi altında sayı olması 

durumunda fiyat artışı ile esktra turlar yapılabilir.  

 Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.  

 Şehir turu ilk gün rötar vs nedeniyle hava karanlığına denk gelirse farklı günlerde şehir turumuz 

gerçekleşibilir.  
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