
 

 

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 

 

http://www.skymanagement.co.uk/


 
İSKOÇYA 

 

Gizemli ve doğal güzellikleriyle ünlü İskoçya'nın en etkileyici şehri olan Edinburgh, son derece estetik binaları ve büyüleyici 

anıt ve tarihi eserleri ile Büyük Britanya'nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biridir. 2. Dünya Savaşı sırasında 

bombalanmayan ender Britanya şehirlerinden biri olduğu için kentteki bütün tarihi kalıntılar ve eski binalar ayaktadır ve 

bunlar şehrin güzelliğine ayrı bir anlam katmaktadır.  

Ayrıca bir endüstri şehri olmaması ve geniş topraklarına rağmen 500 bin civarında nüfusa sahip olması da Edinburgh'un bu 

güzelliğini korumasına yardımcı olmuştur. 

Edinburgh’ta Edinburgh kalesi, İskoçya parlamentosu, Princess Street Garden gibi bir çok yer ziyaret edilecektir. Dünyanın en 

ünlü viskilerini yapan tadım yerleri ve İskoçların geleneksel giydikleri kıyafetleri ( Kilts) yapan yerleri ve müzeleri görme şansı 

olacaktır. Ayrıca sadece İskoçya’da yapılan geleneksel yemekleri olan Haggis de yenilecektir. 

Glasgow İskoçya'nın en büyük şehridir. 

Şehir Victoria devrinde Britanya İmparatorluğu'nun ikinci şehri olarak bilinirdi. Şehrin nüfusu 19. yüzyılın sonlarında ve 20. 

yüzyılbaşında 1 milyonun üzerine çıkmıştır. O yıllarda Londra ve Paris'in ardından Avrupa'da bu yoğunlukta nüfusa sahip 

üçüncü şehirdi. 2001 sayımlarına göre Glasgow'un nüfusu 629.501'dir. 

İskoçya’nın en büyük şehri olan Glasgow aynı zamanda Birleşik Krallık’ın üçüncü yüksek nüfuslu şehridir. Alışveriş merkezleri 

ve tiyatroların çokluğu şehrin Birleşik Krallık’ın Londra’dan sonraki ikinci canlı şehri olduğunun kanıtıdır.  

Bunchanan Street, Glasgow’un ana alışveriş bölgesidir ve dünyanın en iyi 7. alışveriş bölgesi seçilmiştir. Şehrin gezilmesi 

gereken önemli müzeleri arasında Kelvingrove Sanat Galerisi, Hunterian Müzesi ve Ulaştırma Müzesi yer almaktadır. Ayrıca 

şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için botanik bahçeleri, huzurlu ve sakin bir ortam sağlayacaktır.  

Loch Lomond 

Lomond Gölü Britanya adasındaki göller arasında tatlı su kaynağı olması bakımından önemli göllerden biridir. İskoç dilinde 

bu yapıdaki göllere verilen genel bir ad olan Loch ile nitelendirilmiştir. Göl, bünyesinde 60 

civarında ada barındırmaktadır. Loch Lomond ve Trossachs Millî Parkı sınırları içerisinde yer almakta olan göl, kendine 

has ekosistemi ile koruma altına alınmıştır. 

39Km uzunllugunda 8km genişliginde ve 190metre derinligindedir. 

Forth Bridge Köprüsü (İngilizce: Forth Bridge ya da Forth Rail Bridge)  

İskoçya'da bir demiryolu köprüsüdür. 1882 - 1890 yılında inşa edilmiştir. Üç ana bölüm ve her biri yaklaşık 520 metre 

uzunluğundadır. Köprü 2,529 metre uzunluğunda ve deniz seviyesinden 46 metre yüksekliktedir. Köprüden her gün yaklaşık 

190-200 tren geçmektedir. 

Köprü aynı zamanda 2015 yılında berlinde yapılan toplantıda UNESCO dünya mirasları listesine konmuş ve Çine setti ve Taj 

Mahal ile aynı kategoriye konmuşturç 
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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.  

 



      
Highland Safari  otelden highland bölgesine gidilecek burda özel bir karşılama yapılacak ve iskoç biskuvisi ile çay & kahve 
ikramı yapılıp özel rehber tarafından tur anlatılacak daha sonra özel rehber eşliginde 4 x 4 Range Rover ciplerle 1600-1800 
feet yukarı çıkılacaktır. Tur sırasında zaman zaman durulacak ve fotograflar çekilecektir.Arzu edilirse ögle yemegide burda 
yenilenebilmektedir. 

            

Falkirk Wheel, Forth ve Clyde Kanalıyla Union Kanalını bağlayan bir dönen tekne kaldıracıdır. İsmi, orta İskoçya'da bulunan 
civardaki Falkirk kasabasından gelmektedir. Bu iki kanal daha önceleri 11 kanal havuzu (savağı) ile bağlanmaktaydı, fakat 
1930larda bunlar işlev dışı kaldı. Bu havuzlar doldurularak, yapı üzerine inşa edildi. 
Kelpies heykelleri Edinburgh ile Glasgow arasında, Falkirk denen bölgede kalıyor. Yaklasık 30 metre boyunda, tamamıyla 
metalden yapılmış at başı heykelleri. İskoçya’nın sayesinde yükselen ve endüstriye geçişte kullanılan tarihi mirasının atlar 
olması sebebiyle at heykelleri seçilmiş. Kelpie İskoç mitolojisinde geçen bir tür su kenarında yaşayan periymiş, ama 10 at 
gücündeymiş. Heykeller farklı ışık sanatı ve projeksiyon performanslarına da ev sahipliği yapıyor. 

3 Gece &  4 Gün Örnek bir İskoçya Turu 

1.Gün 
Havaalanından otele otobüsle geçiş 

Otele Yerleşme 
Edinburgh Kalesi 

Royal Mile ( Kraliyet Yolu) Ziyareti 
St Giles Kilisesi 

Palace of Holyroodhouse 
İskoçya Parlamentosu 

Akşam Yemeği 

2.Gün 
Calton Hill 

Princess Street  ve George Street  
İskoçya Opera Binası 

Forth Bridge 
Loch Lomond Tur 

Glasgow şehrine geçiş 
George Square, 

Glasgow Katedral 
Riverside Transpost Müzesi, 
Glasgow’da Akşam Yemegi 

 

3.Gün 
Highland 4 x 4 Safari Turu 

Wiski Tadim Turu 
Falkırk Wheel 
Kelpies Turu 

Scottish Night Show ve Akşam Yemeği 
 

4.Gün 
Princess Streetde alış veriş  

ve serbest zaman 
Havaalanına otobüsle geçiş 

Türkiye’ye dönüş 
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TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birligi ) DERGİSİNDE ÇIKAN REKLAMIMIZ 

 

                                                                                        


