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.

Address: 1.6,1st 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

BST İrlanda Gezi Programı
3 Gece ve 4 Gün


1.Gün Dublin’e geliş, Otele yerleşme, Kısa şehir turu ve Akşam Yemeği.

Dublin
Deniz kıyısında bulunması dolayısıyla ılıman bir iklime sahip olan Dublin, sanılanın aksine İrlanda’nın kuzeyi kadar çok yağış
almamaktadır. Serin bir yaz iklimine ve ılık bir kışa sahip olan Dublin’i ziyaret etmek için en uygun mevsim mayıs – haziran
aylarıdır. En çok bu aylarda yüzünü gösteren güneşli havalar size; Dublin’in doğasını daha canlı ve parlak görebilme şansı
verecektir.


Dublin Şehir Turu (Dublin Kalesi, Chester Beatty Kütüphanesi, Trinity Koleji Eski , Hıristiyan Kilisesi
Katedrali,Temple Bar bölgesi) ve Sahilde Deniz Ürünleri Lokantasında Akşam Yemeği

Dublin Kalesi

13. yüzyılda daha önceleri Vikinglerin yaşadığı bir alan üzerine inşa edilmiş olan Dublin Kalesi; tarih boyunca askeri bir
savunma mekânı, hapishane, hazinelik, mahkeme ve 700 yıl boyunca da İrlanda’daki İngiliz Yönetimi’nin merkezi
konumlarında bulunmuş son derece görkemli bir yapıdır.
Devlet ofisleri, yer altı kemerleri, Kraliyet Şapeli, el işleri mağazası, tarih merkezi ve restoran bölümü turistik ziyaretlere açık
olan Dublin Kalesi’ni; hafta içi her gün 10.00 – 17.45 saatleri arasında gezebilmek mümkündür.

Chester Beatty Kütüphanesi

2000 yılında İrlanda’nın, 2002 yılında ise Avrupa’nın en iyi müzesi seçilen Chester Beatty Kütüphanesi; çok değerli el yazması
edebiyat eserlerini ve kıymetli tarihi kitapları içerisinde barındıran büyük bir kütüphane olmasının yanı sıra, aynı zamanda
tarihi eserlerle dolu bir sanat galerisidir.
1875 – 1968 yılları arasında yaşamış olan ünlü sanat ve edebiyat koleksiyoneri Sir Alfred Chester Beatty’nin Çin, Japonya ve
Mısır’dan topladığı kıymetli sanat eserlerini ve İran ve Avrupa edebiyatının oldukça değerli el yazması eserlerini ve kitapları
içeren koleksiyonu; ölümünün ardından halka bağışlanmış ve adına bir müze kurularak sergiye açılmıştır.
Hıristiyan Kilisesi Katedrali
11. yüzyıldan kalma Hıristiyan Kilisesi Katedrali, Dublin’in en eski yapısı olma özelliğini taşımaktadır. 19. yüzyılda büyük bir
mimari yenileme sürecinden geçen katedralin en ilginç bölümü 11. yüzyıldan beri hiç el değmemiş olan kilise bodrumudur.
Yüzyıllardır kiliseyle alâkası olan kutsal kişilerin gömülmesi için ayrılmış olan ve hiç bozulmadan günümüze değin ulaşmayı
başaran bu bölüm; büyük ve dikkat çekici tarihi heykelleri de içerisinde barındırmaktadır.



2.gün ; Kilmainham Gaol Hapishanesi, İrlanda Ulusal Galerisi, Phoenix Parkı, Dublinia & Viking Dünyası gezisi.

Kilmainham Gaol Hapishanesi
Şehir merkezinden 3,5 km uzaklıkta Kilmainham semtinde yer alan Kilmainham Gaol; 1780 – 1920 yılları arasında İrlanda
tarihinde yaşanan birçok trajik olaya ev sahipliği yapmıştır. İrlanda’da hüküm süren İngiliz yönetimine karşı başlatılan 1916
Paskalya Ayaklanması isyancılarının asılarak öldürüldüğü hapishane olan Kilmainham Gaol, acı olaylarla dolu bir geçmişe
sahiptir. Tarihi hapishane, sesli video sunumları eşliğinde rehberlerle birlikte gezilebilmektedir.

Guinness StoreHouse
1756 yılında Arthur Guinness tarafından kurulan kendine özgü siyah bira üreten fabrikayı ziyaret.
İrlanda Ulusal Galerisi
1864 yılında açılmış olan İrlanda Ulusal Galerisi; İrlanda ve Avrupa sanatına ait oldukça kıymetli sanat eserlerini içerisinde
barındırmaktadır. 13. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında üretilmiş olan yaklaşık olarak 14,000 esere ev sahipliği yapan bu prestijli
galeri, sanatseverler için adeta bir cennettir.

Phoenix Parkı
Dublin şehir merkezinin 3 km batısında yer alan Phoenix Parkı, ziyaretçilerine şehrin gürültüsünden uzak huzurlu ve sakin bir
ortam vaat etmektedir. Avrupa’nın en büyük şehir parkı olarak bilinen Phoenix Parkı içerisinde; muhteşem güzellikte süs
bahçeleri, yapay göletler, geniş çayırlık ve ormanlık alanlar bulunmaktadır.
Bilhassa parkın ormanlık alanlarında devetüyü renkli geyiklere rastlanmaktadır. Spor ve doğa meraklıları için adeta bir cennet
olan park içerisinde ayrıca; Dublin Hayvanat Bahçesi ve Aras an Uachtarain adı verilen İrlanda Cumhurbaşkanlığı konutu
bulunmaktadır

Dublinia & Viking Dünyası
Dublinia & Viking Dünyası; Christchurch semtinde yer alan renkli ve eğlenceli bir tarihi miras – eğlence merkezidir. İçerisinde
Viking ve orta çağ dönemlerine ait temalı parkların ve tarihi sergilerin bulunduğu merkez ayrıca 17. yüzyıldan kalma Aziz
Michael Kulesi’ne de ev sahipliği yapmaktadır. Dublinia & Viking Dünyası’nı ziyaret ederek hem eğlenceli vakit geçirebilir,
hem İrlanda tarihi ve kültürü hakkında pek çok şey öğrenebilirsiniz.



3.gün ; Dublinden 30 – 40 dakika uzakta bulunan Howth Balıkçı kasabasını ziyaret.Daha sonra İrlanda’ya özel
meşhur Keoghs café’de Scones yenilmesi ve İrlanda kahvesi içilmesi.
Alış veriş için meşhur grafton caddesinde serbest zaman.



4.Gün Türkiye’ye uçuş için Dublin Havaalanına hareket.

Konaklama:
Dublin merkezinde bulunan konforlu 3,4 yada 5 yıldızlı otellerde konaklama…

Transferler:
Grup Havalanından özel otobüsle alınacak ve tüm gezi boyunca gruba hizmet verecektir.

Yemekler:
Tüm akşam yemekleri temiz, leziz ve güzel restoranlarda yenilecektir. Yemeklerin yenecegi restoranlar:

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

TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birligi ) DERGİSİNDE ÇIKAN REKLAMIMIZ

