
 

Londra (2 gece)- Cardiff (1 gece)- Manchester (1 gece) - Edinburgh (2 gece) - Dublin (2 gece)  

8 GECE 9 GÜN 

1.Gün 11 EKİM 2017, Çarsamba: İSTANBUL - LONDRA-  Atatürk Hava limanı Dış Hatlar Gidiş ....... önünde saat ..... buluşma. 
Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları`nın TK 1979 sefer sayılı uçuşu ile saat 07.45 Londray’a 
hareket,9.50 yerel Saat ’de Londra'ya varış. Pasaport işlemleri sonrası özel aracımıza transferden sonra Otobüsle ve 
yürüyerek yapacağımız panoramik turda dünyanın en eski şehirlerinden biri olmakla birlikte,günümüzde tarihi eserler 
büyük müzelerde sergilenmekte ve turizm açısından, kültürleri bin yıl öncesine kadar dayanmış olan bu şehirde rehberimiz 
eşliginde. House of Parliament (Parlemanto binasi), London Eye, Big Ben, Westminster Abbey kathedrali, Downing street, 
Trafalgar Square, Buckingham Sarayı, Piccadily meydanı. Knightsbridge, Harrods Magazası , ,Hyde Park ,Oxford caddesi 
,görülecek yerler arasında,serbest zaman ve alış veriş.  Konaklama Londra Merkezdeki otelimizde. 

2.Gün 12 EKİM 2017, Perşembe: Sabah kahvaltısının ardından Londra’dan ayrılıyoruz Cambridge'ye hareket... ziyaret 
eden birçok kişi şehri masalsı bulmakta; doğal yeşil alanlar, bisiklet, punting ve genç üniversite nüfusunun yoğunluğu gibi 
nedenlerle Bu masalsı üniversite şehrini gördükten sonra londraya hareket...serbest program:                                                                                               
Konaklama Londra Merkezdeki otelimizde. 
 
3.Gün 13EKİM 2017, Cuma   LONDRA - WINDSOR - BATH - CARDIFF Sabah kahvaltısının ardından Londra’dan ayrılıyoruz. 
Önce, dünyanın özel ikametgâha tahsis edilmiş ve tarihin en uzun süreli ikâmeti olan sarayı, II.Elizabeth’in yaşadığı ve aynı 
zamanda dünyanın en büyük kalesi olan Windsor Şatosu turumuzu gerçekleştireceğiz. Daha sonra, Britanya’nın en elit 
şehirlerinden Bath'a gitmek üzere yola çıkacağız.  

Bath, Roma dönemi hamamı küçük hediyelik eşyaları ile ünlü UNESCO dünya mirası listesinde yer alan bir şehirdir. Harika 
bir mimarisi vardır. Avon Nehri kısyısında küçük kafeler, İngiliz fırınları, publar gördükten sonra... 

Galler’in başkenti Cardiff’e hareket. Yaklaşık bir saatlik zevkli bir otobüs yolculuğundan sonra Cardiff’e varış. Otelimize 
transfer olmadan önce Cardiff şehrini tanıtan panoramik bir tur yapacağız. Bu turumuzda National Museum of Wales, 
Cardiff Castle, Millenium Stadium, City Hall, Norwegian Church, Wales Millenium Centre göreceğimiz yerler. 
Konaklama Cardiff’'deki otelimizde:  
 
4.Gün 14 EKİM 2017, Cumartesi: CARDIFF - CAERNARFON - CHESTER – LIVERPOOL- MANCHESTER Sabah kahvaltısından 
sonra otelimizden ayrılıyor ve Britanya’nın batı kıyısındaki Kuzey Galler’in en eski kasabalarından geçerek, İstanbul surları 
örnek alınarak yapılmış Ortaçağ kalesi ile meşhur Caernarfon, aynı zamanda geleneksel olarak Galler prenslerinin taç 
giyme törenlerinin yapıldığı yerdir. Ardından, 13. yüzyılda Galler’i fetheden Kral I.Edward’ın yaptırdığı Conwy Kalesi’nde 
fotoğraf molası verilecektir. Chester’de yapacağımız panoramik tur sonrası Liverpool’a hareket. Britanya’nın en önemli 
liman kentlerinden birisi olan Liverpool’u tanıtan panoramik şehir turumuzu gerçekleştireceğiz. Burası, İngiltere’nin 
önemli sanayi ve ticaret kentidir. Aynı zamanda, 1960’larda buradan çıkan “The Beatles” topluluğu, Liverpool’u dünyaya 
tanıtırken, şehrin eşsiz mimari örnekleri ve zengin sergi ve müzeleriyle, 2004’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne ve 
2008’de Avrupa kültür başkentliğine taşımıştır. Şehrin adını taşıyan spor kulübünün de futboldaki başarısıyla Liverpool 
dünyaca tanınmıştır. Turumuzda, Metropolitan ve Anglikan katedrallerini gördükten sonra, Albert Dock’ta devlet 
tarafından birinci derecede koruma altına alınmış tarihi binaları göreceğiz.  
Konaklama Manchester yada Liverpool’da otelimizde:  
 
5.Gün 15 EKİM 2017, Pazar: MANCHESTER-GÖLLER BÖLGESİ - WINDERMERE- EDINBURGH Sabah kahvaltısından sonra, 
İskoçya’ya ilerlerken yol üzerindeki ünlü Göller Bölgesi’nde yöneliyoruz. İngiltere'nin en derin gölü "Wastwater" ve en 
yüksek zirvesi "Scafell Pike" gibi yerlerin de bulunduğu ünlü Lake District’te (Göller Bölgesi) keyifli bir tekne turu 
yapacağız. Daha sonra Ambleside ve Grasmere gibi harika kasabalar göreceğiz. Windemere gölü çevresindeki dağların 
eşsiz görüntüleri, sahiller ve insana huzur veren en büyüğü 15 kilometre olmak üzere, irili ufaklı onlarca gölün bulunduğu 
bu doğal park, sunduğu eşsiz manzaralar ve temiz havası ile bizleri İngiltere’den İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a 
uğurlayacak. Yaklaşık 2,5 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından Edinburgh’a  varış, Akşam Edinburgh tur ve otelimize 
geçiş. Konaklama Edinburg'daki otelimizde:  
 



6.Gün 16 EKİM 2017, Pazartesi: EDINBURGH – FORTH BRIDGE 

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Edinburgh’u tanıtan turumuzu yapacağız.Princess Street, Royal Mile, 
Edinburgh Kalesi, Holyrood Sarayı ve St. Giles Katedrali göreceğimiz yerler arasında. Turdan sonra şehrin simgesi sayılan 
Edinburgh Kalesi’ni ziyareti... Edinburgh’un üzerinde gözüken bu görkemli kale, yüksek bazalt kayası üzerine inşa 
edilmiştir. 1639 yılına kadar İskoçya Parlemento binası olarak da kullanılan Büyük Salon, Saray, Azize Margaret Şapeli, 
Askeri Hapishaneve Vali Konağı, Edingburgh Kalesi içerisinde göreceğimiz yerler arasında bulunuyor.  

Konaklama Edinburg'daki otelimizde:  

7.Gün 17 EKİM 2017, Salı EDINBURGH - GLASGOW – BELFAST – DUBLİN 

Sabah erken kahvaltıdan sonra Glasgow'a hareket. Glasgow şehir turumuzu yapıyor ve ünlü George meydanı civarında 
yürüyerek yaklaşık 30 dakikalık küçük bir turumuzdan sonra Cainryan port Limanı'na transfer oluyoruz. Buradan buyuk 
cruise gemileri ile  Belfast’a geçeceğiz. Belfast'a varış ve özel aracımıza transfer. Belfast şehir turumuza Titanic Belfast ile 
başlıyoruz. 1900’lü yıllarda yapımına başlanmış ve üzerinde 26 ay boyunca 11.300 kişi çalışmış olan Titanic gemisinin 
yapımından itibaren hikayesini öğreneceğiz. Panoramik şehir turumuzda eğik bir şekilde duran Albert Memorial Saat 
Kulesi (Bu kule için, İrlandalıların, İtalya’daki Pisa Kulesi’ne cevabı diyebiliriz.), Opera Binası, Belediye Binası, 1885’ten 
bugüne varlığını sürdüren Crown Bar, Queens Üniversitesi ve Araba Müzesi'ni gezeceğiz. Tur bitiminde Dublin’e hareket. 
Yol üzerinde Boyne Vadisi’nden geçeceğiz. Boyne Vadisi, İrlanda’nın en tarihi bölgesidir. Boyne Nehri kenarında, M.Ö 
2500 yılından kalma mezarlar bulunmaktadır. Boyne Nehri'nin bir diğer özelliği de, 1690 yılında Katolik Kral James ile 
Protestan Kral William arasındaki “Boyne Savaşı”na sahne olmuş olmasıdır. Bu savaşı Kral William’ın kazanmasının 
İrlanda’nın hem tarihinde hem de bugününde büyük etkileri olmuştur.Konaklama Dublindeki otelimizde  

8.Gün 18 EKİM 2017, Çarşamba: DUBLİN 

Kahvaltı sonrası Dublin şehrini tanıtan yarım günlük panoramik bir tur yapacağız. Öncelikle Liffey Nehri’nin kuzey 
kıyılarını tanıyacağız: General Post Office, O’Connel Caddesi, Hemen ardından Georgian tarzıyla daha farklı bir edası olan 
nehrin güney kıyılarını gezeceğiz. Güneyde, şu anda Amerikan Koleji olan Oscar Wilde’ın evi, kaliteli mağazalarıyla 
Grafton Caddesi, Dracula’nın yazarı Bram Stoker’ın evi, 1592 yılında, I Elisabeth tarafından kurulan İrlanda’nın en eski 
Üniversitesi Trinity College (bahçe girişi dahil), Dublin’in 1038 yılında, ahşaptan inşa edilmiş ilk kilisesi ve Christchurch 
Katedrali görülecek yerler arasındadır… Tur bitiminde serbest zaman...  
Konaklama Dublindeki otelimizde :  
 
9.Gün 19 EKİM 2017, Perşembe: DUBLİN ve İstanbul 

Sabah erkenden edeceğimiz kahvaltıdan sonra Avrupanin en büyük şehir parkı olan Phonix parkı ziyaret, daha sonra 
İrlanda tarihinde yaşanan birçok trajik olaya ev sahipliği yapan Kilmainham Gaol Hapishanesini ziyaret ve Dünyanın en 
ünlü Bira markası olan Guinessin fabrikasını ziyaret daha sonra saat 13.00 gibi havaalanına hareket. Check-in, pasaport ve 
gümrük kontrollerinden sonra THY nın TK 1978 sefer sayılı uçuş ile 16.30 yerel saat de İstanbul’a hareket ve 22.55 saat de 
Atatürk Havalimanına varış veTurumuzun sonu... bir başka Tur organizasyonunda buluşmak üzere, siz değerli 
misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak bir sonraki gezimizde buluşmak üzere üzülerek vedalaşıyoruz. Hoşcakalın… 

        

Gezi’ye dahil olan hizmetler:  
 

 8 Gece 3*yada 4*otellerde iki kişilik twin yada Double odada konaklama ve kahvaltı.  

 Havaalanı – Otel – Havaalanı özel otobüsle transfer 

 Tüm gezi boyunca özel otobüs 

 Her zaman grupla beraber uzman rehber  

 Cainryan port Limanından Kuzey Irlandaya  büyük cruise gemi bileti.. 
 
Gezi’ye dahil olmayan hizmetler: 

 Vize Ücretleri 

 Uçak bilet ücretleri 

 Öğlen ve aksam yemekleri  

 Diger Sahsi Harcamalar 
 
 



 
 
 
 


