
 
Benelüks Coğrafyasında Masal Gibi Bir Ülke 

H O L L A N D A 
Amsterdam – Giethoorn – Utrecht – Lahey – Zaanse Schans  

Marken – Volendam 
05 – 09 Eylül 2022 

4 gece 5 gün 
 

05 Eylül   Pazartesi    -   İSTANBUL / AMSTERDAM 
Türk Hava Yolları ile 10.40’da Amsterdam’a uçuş. 13.10’da varış.  Kuzey’in Venedik’i, 
Unesco Dünya Mirası listesinde olan 1500’ün üzerindeki köprüleri ve son derece güzel 
bir tarihi atmosferi modern şehircilik anlayışı ve konforu ile biraraya getiren 
Amsterdam şehrindeki panaromik şehir turumuzda Tarihi Tren İstasyonu, Dam 
Meydanı, Ajax Arena Stadı ve Tarihi Çiçek Pazarı görülecek yerler arasında. Otelimize 
yerleşme. Nezih bir restauranta transfer ve serbest olarak akşam yemeği. Otelimize 
dönüş. 
 
06 Eylül   Salı   -   AMSTERDAM 
Kahvaltı sonrası tüm gün olarak çıkacağımız turumuzda Batı Kilisesi, Anne Frank Evi, 
Hollanda’nın en önemli müzelerine ev sahipliği yapan Müzeler Meydanı, Hollanda’nın 
Altın Çağ döneminin en ünlü ressamlarının eserlerinin sergilendiği Rijks Müzesi, 
dünyanın en büyük sanatçılarından Vincent Van Gogh’un eserlerinin sergilendiği müze 
gezilecek yerler arasında. Ayrıca şehrin ünlü kanallarında 1 saatlik kanal turumuz ile bu 
güzel şehri ayrı bir açıdan tanıma imkanı. Nezih bir restauranta transfer ve serbest 
olarak akşam yemeği. Otelimize dönüş. 
 
07 Eylül   Çarşamba   -   AMSTERDAM / GIETHOORN / AMSTERDAM 
Kahvaltı sonrası Masal Köy diğer adı ile Hobbit Köyü olarak bilinen Githoorn’a geliş. 
Çatıları sazdan, ince tuğlalı masalsı çiftlik evler arasında tekne turu ile bu köyün 
tanınması. 150 farklı mağazanın bulunduğu Bataiva Stad Outlet’e geliş ve burada 
alışveriş imkanından sonra Amsterdam’a dönüş. Nezih bir restauranta transfer ve 
serbest olarak akşam yemeği. Otelimize dönüş. 
 
08 Eylül   Perşembe   -   AMSTERDAM / UTRECHT / LAHEY / AMSTERDAM 
Kahvaltı sonrası Hollandanın 4.büyük şehri olan  ve aynı zamanda bir üniversite şehri 
olan Utrecht’e hareket.   Şehre varışta meşhur ortaçag meydanı ve Hollandanın en 
yüksek kilise kulesini gördükten sonra Hollandanın 2.büyük şehri ve dünyanın en büyük 
limanlarından birisine sahip olan Rotterdam’a geliş. Erasmus köprüsü, Hotel Newyork, 
Eski liman, Küp evler ve Pazar halini gördükten sonra Rotterdam’ı en güzel şekli ile 
görebileceğimiz Euromast kulesine çıkış ve şehri temaşa.  Hollandanın siyasi başkenti 
Lahey’e gidiş. Burada bulunan Hollanda Meclisi, Lahey Adalet divanı, Kralın çalısma ofisi 
ve Maket Hollanda diye tabir edilen Maduradam’ın gezilmesı.  Kuzey denize sıfır noktada 
bulununan Scheveningen de ikramımız olan balık ziyafetinden sonra Amsterdam’a 
otelimize dönüş. 
 
09 Eylül  Cuma - AMSTERDAM/ZAANSE SCHANS/MARKEN/VOLENDAM / ISTANBUL 
Kahvaltı sonrası Zaanse Schans’a hareket. Hollanda’nın eski orijinal günlerinin 
manzarasını taşıyan yel değirmenleri ile ünlü kenti tanıdıktan sonra ünlü balıkçı 
kasabası Volendam’a hareket. Yol üzerinde meşhur Hollanda tahta ayakkabıları ile 
dünyaca ünlü peynir atölyelerini ziyaret sonrası Volendam’a geliş. Buradaki tanıtım 
turumuz sonrası serbest olarak alınacak öğle yemeği sonrası deniz yolu ile Marken 
adasına geliş. Adanın muhteşem mimarisini tanıyacağımız turumuz sonrası Amsterdam 
Havalimanı’na geliş. 18.35’de THY ile İstanbul’a uçuş. 23.05’de varış. 
 



 
 

 
 
Fiyatlar (Grubumuz minimum 14 kişi ile hareket eder) 
 
İki kişilik odada kişi başına : 1725 Euro  +  THY uçak bileti  
Tek kişilik oda farkı     375 Euro  

 
Fiyatlara dahil olan hizmetler 
 
Seyahat sigortası, 
Amsterdam’da merkezi kaliteli bir 4 yıldızlı otelde konaklama, 
Tüm transferler. 
Akşam yemekleri için restaurantlara transferler. 
Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri, 
Programdaki tüm ziyaret ve geziler. 
Deniz ürünleri restaurantında 1 adet akşam yemeği, 
Yerel Türkçe rehberlik, 
Figura Turizm tur liderliği hizmeti, 
Yurt dışı çıkış harcı. 
 
 
 


