
 
 

Benelüks Ülkeleri 
BELÇİKA & HOLLANDA 

Brüksel / Brüj / Amsterdam / Zaanse Schans / Volendam / Marken 
Rortterdam / Lahey / Delft 

06 – 11 Kasım 2019 
5 gece 6 gün   

06 Kasım Çarşamba İSTANBUL / BRÜKSEL THY ile 08.00’de Belçika’nın başkenti Brüksel’e uçuş. 10.30’da varış. Panaromik şehir turumuzda ilginç mimarisi ile dikkat çeken Atomium, Napolyon’un İngilizler ile yaptığı savaşın anıt heykelinin bulunduğu Waterloo Tepesi,  Grand Palace,  Mannaken Pis Heykeli ve Kraliyet Sarayı, Çin ve Japon evleri, Borsa Bina görülmesi. Otelimize yerleşme.   
07 Kasım Perşembe BRÜKSEL / BRÜJ / BRÜKSEL Kahvaltı sonrası bir saatlik yolculukla 16. asırdan beri koruma altında olan açık hava müzesi görünümümdeki Aşağı Ülkeler’in incisi Brüj’e varış. Ortaçağ mimarisi, çikolatası, kanalları ve dantelleri ile meşhur bu tarihi şehir UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Meryem Ana Kilisesi, Çan Kulesi ve meclis binası, şehir turu esnasında görülecek yerler arasında. 13. yüzyılda kurulmuş Roma Katolik Rahibeler Merkezi Beguinage’de kanallar ile çevreli yerleşim yerlerinin ve evlerinin görülmesi. Turumuzun ardından Kuzeyin Venedik’inde kanallarda tekne gezisi yapıyor ve bu büyülü şehri bir de kanallardan tanıma imkânı buluyoruz. Sonrasında dünyaca ünlü çikolata ve dantellerden alabilmeniz için serbest zaman.  Brüksel’e dönüş.  
08 Kasım Cuma  BRÜKSEL / AMSTERDAM Kahvaltı’dan sonra Hollanda’ya hareket. Brüksel’in liman şehri Anvers üzerinden 3 saatlik bir yolculuk ile Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a geliş. Topraklarının hatırı sayılır bir bölümü deniz seviyesinin altında bulunan bu laleler ülkesindeki ilk günümüzde Amsterdam limanı, tarihi tren istasyonu, çiçek pazarı, müzeler meydanı görülecek yerler arasında Kanalları ile “Kuzey’in Venedik’i” olarak kabul edilen Amsterdam’ı tekne turu ile tanıma. Bu kanallardaki 17.  yüzyılda depo olarak inşa edilen kanal evler şehrin birer sembolü. Otelimize yerleşme.  
09 Kasım Cumartesi ZAANSE SCHANS / VOLENDAM / MARKEN  Kahvaltının ardından çıkacağımız turumuzda Hollanda’nın eski kırsal yaşamından otantik manzaralar sunan Yeldeğirmenleri ile ünlü Zaanse Schans’ın tanınması. Eski yöntemler ile tahta ayakkabılar yapan tarihi atölye görülecek mekanlar arasında. Kanallar, çiftlikler ve çiçek tarlaları arasında bir yolculuk ile eski bir balıkçı kasabası Volendam’a geliş. Bu kasabadaki orijinal yaşamı tanıdıktan sonra  1955 yılına kadar karayolu bağlantısı olmayan, insanların 16. yüzyıl kıyafetleri ile doğallıklarını ve gündelik yaşamdaki geleneklerini sürdürdükleri ada şehir Marken’e tekne ile geliş. Rüzgardan korunmak için birbire yaslanmış bir şekilde inşa edilmiş evleri etrafı bir bent ile çevrili bu ilginç adayı gördükten sonra Amsterdam’a dönüş.  



   
10 Kasım Pazar  ROTTERDAM / LAHEY / DELFT Kahvaltıdan sonra Güney Hollanda gezimiz için hareket. Rotterdam’da 185 m yükseklikteki Euromast gözlem kulesinden şehrin temaşası. Dünyanın en büyük limanlarından birine sahip şehrin son yıllardaki mimari dönüşümü ve bu modern mimarideki estetik yönlerin tanınması. 17. yüzyıl hümanisti Desiderius Erasmus’un mimari şaheser sayılan Erasmus Köprüsü’nün görülmesi. 400 yıldan bu yana dünyanın en kaliteli seramiklerinin üretildiği Delft’e geliş. 1653’de kurulmuş Royal Delft seramik fabrikası gezisi. Lahey’e geliş. Parlemento ve Kraliçe Beatrix’in sarayı, Uluslararası Adalet Divanı ve diğer kuruluşların olduğu bölgelerin görülmesi. Hollanda’nın geçmişi ve bugünü ile tanınmasını sağlayan replikaların bulunduğu mini Hollanda Madurodam’ın görülmesi. Amsterdam’a dönüş.  
11 Kasım Pazartesi AMSTERDAM / İSTANBUL Kahvaltı otelimizde. Hollanda’daki son günümüzde kişisel tercihleriniz ve alışverişleriniz için serbest vakitler. Havalimanına transfer. THY ile 19.10’da İstanbul’a uçuş. 23.45’de varış.  
Fiyatlar : (Grubumuzun minimum hareket sayısı 16 kişidir)  İki kişilik odada kişi başına 1275 Euro  +  THY  uçak bileti Tek kişilik oda farkı     275  Euro   
Fiyata dahil olan hizmetler;  Zorunlu seyahat sigortası, Konforlu araçlar ile tüm transferler, Merkezi kaliteli 4 yıldızlı otellerde konaklama, Açık büfe kahvaltılar Brüj ve Amsterdam Tekne turları Madurodam, Erumost Kulesi ve This is Holland 5D sinema giriş ücretleri, Yerel Türkçe rehberlik Yurt dışı çıkış harç pulu, Figura Turizm tur liderdiği hizmeti,  
Fiyata dahil olmayan hizmetler  Hollanda Schengen vize ücreti  130 Euro Öğlen ve akşam yemekleri,    


