Sky Management olarak ilk amacımız Londra’nın merkezinde House of Parliment, London Eye, Big Ben, Victoria gibi
noktalara sadece 5 dakika yürüme mesafesinde bulunan Millbank Tower’daki ofisimizden müşterilerimize farklı, yaratıcı,
yenilikçi verimli çözümler sunarak hizmet vermektir.
Sky olarak bizim limitimizi gökyüzü kabul eder ve her bir müşterilerimize istekleri ve hedefleri çerçevesinde özel programlar
sunarız.
Sky Birleşik Krallıkta, Avrupa’da ve Türkiye’de geniş bir çözüm agı olan bir organizasyon şirkettir. Bizim uzmanlık alanlarımız
her boyutta konferans, iş forumu, seminer, ödül törenleri, festivaller gibi etkinlikler düzenlemek, halkla ilişkiler, şirketler
arası koordinasyon, İngiltere’de şirket kurmayı amaçlayan yada ürünlerini pazarlamaya çalışan firmalara danışmanlık
yapmak, Avrupa projeleri için İngiltere’ye gelen şirketlerle ortaklık yapmak, Türkiye’den İngiltere’ye bilgi & deneyim
paylaşımı için gelen kurumlara özel çalışma ziyaretleri hazırlamak, İngiltere’de organizasyon düzenlemek isteyen firmaların
karakterine uygun programlar organize etmektir.
Bizim bilgi birikimimiz ve tecrübelerimiz çalışmış olduğumuz işletmelere işlerini ileri taşımada ve yeni iş kapıları açmada
yardımcı olmuştur. Müşterilerimize tecrübeli ve işinde uzman personel ile yapabileceğimiz en iyi hizmeti sunmaya ve
rakiplerinden farklı kılmaya gayret ediyoruz.
Bu çerçevede şimdiye kadar Cafetur,Coral, Hunkar, Hippo,Tinkon, Serenas, Divaz Turizm, GNG Tur, Kesem Turizm,
Triotur, Invictus Turizm gibi Türkiye’den birçok tur ve turizm firmasına İngiltere, İskoçya ve İrlanda’ya yaptıkları gezileri
süresince hizmet verdik. Aşağıda bazı gezilerden kareler ve örnek programlarımızı bulabilirsin.

Address: 1.37,1st Floor,Millbank Tower,21-24 Millbank,London,SW1P 4QP,United Kingdom
T: + 44 (0) 203 603 7851 M: + 44 (0) 7876381875
www.skymanagement.co.uk

LONDRA

Londra İngiltere'nin ve Birleşik Krallık'ların başkentidir. Dünyanın en önemli iş ve finans merkezlerinden biridir. Yaklaşık 8
milyonluk nüfusuyla AB'nin 2. kalabalık kentidir. Bağlı yerleşim birimleri ile birlikte (Greater London) nüfusu 12-15
milyondur. Km²'ye 4.573 kişi düşmektedir. Avrupa'da en fazla beyaz ırk harici insanın yaşadığı şehirdir. 300'den fazla farklı dil
konuşulmaktadır.
Uluslararası turizmin kesişme noktasıdır. Dünyanın en kalabalık hava trafiği Londra hava trafiğidir. 5 uluslararası havaalanı
bulunmaktadır. Bunların en büyüğü Heathrow'dur. Heathrow dünyanın en fazla uluslararası yolcu taşıyan havaalanıdır .
En önemli turistik mekânları, Parlamento Binası, Tower Bridge, Tower of London, Buckingham Sarayı, Trafalgar Meydanı ve
Londra gözü (İngilizce: London eye)'dür (Londra Dönmedolabı). Londra Büyük Şehri, Londra Şehri (City of
London) ,Westminister Şehri ve 31 metropoliten-Londra-bölgesinden oluşur.
Yeşili bol olan bir şehirdir. Londra'da 143 adet kayıtlı park ve bahçe vardır. Thames Nehri şehri ikiye böler.
Londra dünyanın eski kentlerinden birisidir. Turizm bakımından ise tarihi eserler büyük müzelerde sergilenmektedir.
Kültürleri gerçekten bin yıl önceden dünyaya yayılmaya başlamıştır. Londra'ya dünyanın her tarafından ziyaretçiler
gelmektedir. Bu da Londra' nın köklü bir tarihe sahip olmasının sonucudur.
Londra metrosu, dünyanın en eski metrosudur. 1863 yılında Metropolitan Railway ismiyle açılmıştır. Londra metrosunun
yapılma amacı o zamanlar at arabalarından oluşan trafiğin yoğunluğunu azaltma amacıydı. Yapılan ilk hatlarda da bilinen en
gelişmiş teknoloji olarak buharlı trenler kullanılmıştır. Şehrin belli yerlerinde hala kömür dumanını atma amacıyla açılan
havalandırmalar mevcuttur.
Burası açıldıktan sonra İstanbul'da Tünel, Madrid ve
metrosuna Underground(yeraltı) denilmektedir.

New York'ta da benzer

metrolar yapıldı. Londra

Konaklama:
Gruplarımıza Londra merkezinde bulunan konforlu 3,4 ve 5 * otelerde konaklama ve kahvaltı ayarlamaktayız.

Transferler:
Gruplar Havalanından grubun sayısına göre özel otobüslerimizle alınıp ve tüm gezi boyunca gruba hizmet
vermektedir.

Yemekler:
Tüm yemekleri temiz, leziz ve güzel restoranlarda organize etmekteyiz.

Rehber:
İngitereyi çok iyi bilen rehberimiz tüm gezi boyunca gruba eşlik edecektir.

4 Gece & 5 Gün Örnek bir İngiltere Turu
1.Gün
Havaalanından otele otobüsle geçiş
Otele Yerleşme
Gezi Başlangıcı Soho
Piccadilly Circus
China Town
Regent Street
Oxford Circus
Akşam Yemeği

2.Gün
London Eye
House of Parliament
White hall
House guard
10 Downing Street
Trafalgar Square
Buckingham Palace ve Hyde Park
Knightsbridge
Harrods Alisveris Merkezi
Oxford Street (Alış Veriş)
Arzu edilirse Premier Ligi Maçları yada Musical
Akşam Yemeği

3.Gün
Oxford Şehri Ziyareti
Bicester Village Ziyareti
Akşam Yemeği

4.Gün
British Museum
Covent Garden
Tower London
Tower Bridge
Akşam Yemegi

5.Gün
Serbest Zaman
Otelden Havaalanına otobüsle geçiş
Türkiye’ye dönüş

TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birligi ) DERGİSİNDE ÇIKAN REKLAMIMIZ

