
 

 

 

 

 

 

 

1.Gün:|   ADANA – İSTANBUL – TALLİNN – (Rocca Al Mare Turu) 

Adana havalimanına saat 02.00 buluşma ve  Bilet ve bagaj işlemlerimizin ardından Türk Havayolları  TK 2451 sefer 

sayılı uçuş ile 03:40’de İstanbul Yeni havalimanına’a hareket. 05:30’de İstanbul’a varış. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar 

Terminaline geçiş bilet ve pasaport kontrolleri sonrası, Türk Hava Yolları’nın TK 1423 sefer sayılı uçuşu ile saat 08.15 

’de Tallinn’e hareket ve yerel saat ile 11.30’da Talinn’e varışımıza istinaden, çevre gezimizi gerçekleştiriyoruz. En iyi 

korunmuş Orta Çağ şehirlerinden biri olarak bilinen Tallinn, doğal ve tarihi güzellikleri ile bizi ağırlıyor. Çevre turumuz 

esnasında; fotoğraf severlerin Tallinn şehrinin muhteşem panoramik fotoğraflarını çekme fırsatı bulacakları Tompea 

Tepesi, eski şehir surları ve gözetim kuleleri, Aleksandr Nevsky Katedrali, Tall Herman Kulesi, Parlamento Binası, Dome 

Katedrali, St. Nicholas Kilisesi, Belediye Meydanı, Avrupa’nın 15. yy. faaliyet göstermeye başlamış ve günümüzde aktif 

halde hizmet veren Raeapteek eczanesi panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Turumuzun devamında arzu 

eden misafirlerimiz ile birlikte marinatur’un ekstra düzenleyeceği Rocca Al Mare Turu (30 Euro. İçerisinde Estonya 

kültürüne, mimarisine ve eski yaşam tarzlarına ait özellikler taşıyan ve bu ülkeyi en iyi derecede deneyimleme fırsatı 

sunan Rocca Al Mare, deniz kenarına kurulmuş açık hava müzesidir. Turumuz kapsamında ahşaptan inşa edilmiş köy 

evleri, yel değirmenleri, kiliseleri ziyaret edilecektir. Tur sonrası otelimize transfer. Geceleme Tallinn’de 

2. Gün: |  TALLİNN – (Helsinki Turu) 

Sabah kahvaltısının ardından arzu eden misafirlerimiz ile birlikte marinatur’un ekstra düzenleyeceği Helsinki Turu (75 

Euro). Tallinn’den Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye düzenlenecek olan gezimiz için Fin körfezini feribot ile aşarak 

varış noktamıza geliyoruz. Ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri olan Helsinki şehri, aynı zamanda bir kültür 

başkentidir. Şehir, Finlandiya’nın güneyinde Finlandiya Körfezi’nin kıyısında yer almaktadır. Granit taşlarından yapılan 

mimarisi ile ün kazanmış olan Helsinki şehri doğal güzellikleri ile göz kamaştırmaktadır.  Uspenski Ortodoks Katedrali, 

Senato Meydanı (Senaatintori), Finlandiya Hükümet Sarayı, Sibelius Parkı, Amanda heykeli, Helsinki Limanı turumuz 

esnasında görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası otelimize transfer. Geceleme Tallinn’de. 

3. Gün: |   TALLİNN – SİGULDA – RİGA – (Parnu Turu) – (Akşam Yemekli Riga Gece Turu) 

Sabah kahvaltısının ardından sırasıyla Sigulda ve Riga’ya doğru hareket ediyoruz. arzu eden misafirlerimiz ile birlikte 

marinatur’un ekstra düzenleyeceği ‘’Parnu’’ turu (20 Euro). Estonya’nın liman kasabası olan Parnu hem mimarisi hem 

de tarihi anlamda ünlü dini yapıtları ve sahil hattı ile bir turizm merkezi haline gelmiştir. Parnu sahili, tarihi 16. yy. 

dayanan ve St. Elizabeth Kilisesi, Parnu şehir limanı ve tarihi şehir liman kapısı keşfedilecek yerler arasındadır. 

Sonrasında Sigulda’ya hareket ediyoruz. Guija Nehri kıyısına kurulmuş olan ve %50 ‘si ormanlarla kaplı Sigulda şehri 

ekonomik ve kültürel açıdan Letonya ‘nın en zengin şehirlerindendir. Opera Uluslararası Festivali ‘ne de ev sahipliği 

yapması ile bilinen Sigulda ‘da gerçekleştireceğimiz panoramik şehir turu sonrasında Riga ‘daki otelimize transfer. 

Akşam saatlerinde arzu eden misafirlerimiz ile birlikte marinatur’un ekstra düzenleyeceği ‘’ Akşam Yemekli Riga 

Gece’’ turu (50 Euro). Turumuz kapsamında rehberimiz eşliğinde Riga ‘nın yerel mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz 

yürüyüş turumuz sonrasında, Riga şehrini tüm benzersizliği ile deneyimleme şansı bulacağımız lokal restoranda akşam 

yemeğimizi (1 içecek dahil) alıyoruz. Tur sonrası otelimize dönüyoruz. Geceleme Riga’da. 

4. Gün: |   RİGA – VİLNİUS – (Kaunas Turu) 

Sabah Kahvaltısının ardından otelden çıkış işlemlerimizi tamamlıyoruz ve Riga şehir turu için hareket ediyoruz. Tarihi 

14. yy. dayanan Baltık ülkelerindeki en büyük şehri olan başkent Riga, doğal güzellikleri ile tarih boyunca bir çekim 

noktası olmuştur. Tarihi Riga Kalesi, Brotherhoods of the Blackheads Evi, St. Jacob`s Kilisesi, Kediler Evi, eski şehir 

duvarları, Şehir Katedrali, Opera Tiyatro ve Parlamento Binası panoramik olarak göreceğimiz yerler arasındadır. Tur 

bitiminde Vilnius’a hareket. Arzu eden misafirlerimiz ile birlikte marinatur’un ekstra düzenleyeceği Kaunas Turu (30 

Euro). Kaunas, Litvanya’nın güney merkezinde Nemunas ve Neris Nehirleri’nin kesiştiği bölgede bulunmaktadır. Old 

town olarak adlandırılan eski şehrin merkezinin bulunduğu bölgede 14. YY. dan kalma gotik ve barok mimarinin birçok 

eseri keşfetme fırsatı buluyoruz. Belediye meydanı, Kaunas Bazilikası, St. Francis Xavier Kilisesi, Vytautas Köprüsü, 

Kutsal Üçlü kilisesi, Perkunas evi göreceğimiz yerler arasındadır. Tur sonrası Vilnius ‘daki otelimize transfer. Geceleme 

Vilnus’da. 



5. Gün: | VİLNİUS – VARŞOVA – (Trakai Turu) 

Sabah kahvaltısının  ardından panoramik Vilnius şehir turumuz için hareket ediyoruz. Litvanya ülkesine başkentlik 

yapan Vilnius, fevkalade atmosferi ve Avrupa’nın en büyük Barok tarzı tarihi kent merkezi ile bütün gezginlerin Baltık 

bölgesindeki en gözde yerlerindendir. Turumuz kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan tarihi eski 

şehrin üst ve alt bölümleri, Gotik Mimari’nin en önemli eserlerinden olan St. Anna Kilisesi, Gediminas Kulesi, Büyük 

Katedral, Üniversite, Amber Galerileri, St. Peter & Paul Kilisesi, Şafak Kapıları ve 13.-19. yy. arasında inşa edilmiş olan 

birçok tarihi bina ve tüm şehri panoramik olarak göreceğimiz Subacius Tepesi’ne gidiyoruz. Tur sonrası Varşova ‘ya 

hareket ediyoruz. Yol üzerinde arzu eden misafirlerimiz ile birlikte marinatur’un ekstra düzenleyeceği Trakai Turu (40 

Euro). Trakai, muhteşem doğası ve tarihi güzellikleri ile Litvanya’nın en önemli turistik merkezlerinde birisidir. Tarihi 

kalesi ve Musevi bir grup olan Karay Türklerinin bu topraklarda yaşıyor olması, turumuzu ayrı bir çekim noktası haline 

getiriyor. 14. yy. sonlarında bu bölgeye yerleşmeye başlayan ve günümüzde 300 ailelik nüfusun yaşam sürdüğü bu 

kavim ziyaret edecek olduğumuz Trakai kalesinin korunmasında önemli bir rol oynamış ve kendine has mimarileri ve 

“Kıbın” olarak adlandırılan meşhur yemekleri ile şehri önemli bir turistik merkez haline getirmişlerdir. Tur sonrası 

Varşova ‘daki otelimize transfer. Geceleme Varşova’da. 

6. Gün: |  VARŞOVA – KRAKOV 

Sabah kahvaltısının ardından panoramik Varşova şehir turumuz için hareket ediyoruz. Lehistan İmparatorluğu’na 7 

asır boyunca başkentlik yapmış ve II. Dünya Savaşı ‘ndan sonra acı hatıraların yaşandığı, neredeyse tamamının 

harabeye döndüğü Varşova şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Şehir turumuz süresince Üç Haç Meydanı, Charles de 

Gaulle Meydanı, Stalin mimarisinin en güzel örneklerinden olan Bilim ve Kültür Sarayı ile yeni şehir merkezini ziyaret 

ediyoruz. Ardından II. Dünya Savaşı sırasında tarihin gördüğü en büyük bombardımanı yaşamış, taş taş üstünde 

kalmayacak şekilde tamamen yıkılmış kentin kalbi olan, 1983 yılından beri Unesco’nun “Dünya Kültür Mirası” 

listesinde yer alan eski şehre, yani Stare Miasto’ya geçiyoruz. Burada, Lehistan İmparatorluğu’nun başkentini 

Krakow’dan Varşova’ya taşıyan III. Zygmunt ‘un sütun heykeli, Kraliyet Sarayı, Saint Jan Kilisesini ve Çanlı Meydanı, 

Vistül nehrini ve kentin iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri eski şehir meydanını ve Varşova’nın simgesi olan deniz 

kızı “Syrena” heykeli görülecek yerler arasındadır. Ardından şehrin anıtsal kapısı “Barbakan”dan geçerek XIII. yy.dan 

kalan yeni şehre giriyoruz ve Madam Curie’nin evini, yeni şehir meydanını ziyaret ediyoruz. Tur sonrası Krakov’a 

hareket ve otelimize transfer. Geceleme Krakov’da. 

7. Gün:|  KRAKOV – (Auschwitz & Birkenau ve Wieliczka Tuz Madeni Turu) 

Sabah kahvaltısının ardından panoramik Krakow şehir turumuz için hareket ediyoruz. Wawel Sarayı Kompleksi, Vistülü 

(Wisla) Nehri, Maria Magdelena Meydanı, 12 Havariler Kilisesi, Aziz Meryem Kilisesi ve Kapalı Çarşı görülecek yerler 

arasındadır. Krakow şehir turu sonrasında arzu eden misafirlerimiz ile birlikte marinatur’un ekstra 

düzenleyeceği Auschwitz & Birkenau ve Wieliczka Tuz Madeni Turu ‘na (95 Euro).Turumuzda ilk olarak Auschwitz 

şehrinin içinde yer alan Birkenau Nazi Kampına doğru yola çıkıyoruz. İnsanlık tarihinin hiç şüphesiz en karanlık 

bölümlerinden II. Dünya Savaşı sırasında toplanarak ağır şartlarda çalıştırılan ve nihayetinde kurşuna dizilerek veya 

gazla zehirlenerek öldürülen insanların toplanma, kötü şartlarda yaşama ve çalıştırılma ortamlarına tanık olup onları 

anacak ve içinde bulunduğumuz savaşsız dönemin değerini bir kez daha idrak etmeye çalışacağız. Turumuzun 

devamında yolcularımızın 327 metre yerin altında unutulmaz bir yolculuk yapabilme olanağı bulacağı Wieliczka Tuz 

madeni turumuzu düzenliyoruz. Tuz madenini keşfederken; Yedi Cüceler, Da Vinci’nin Son Akşam Yemeği tablosu, 

Papa John Paul II gibi birçok tuzdan yapılmış ünlü eser ve kişilerin heykellerini göreceğiz. Ayrıca, The Holy Cross Chapel 

ve The Chapel of St. Kinga göreceğimiz ve hikayelerini dinleyeceğimiz ilginç yerlerden birkaç tanesi. Tur sonrası 

otelimize transfer. Geceleme Krakov’da 

8. Gün:|  KRAKOV – LVİV – İSTANBUL- ADANA 

Sabah kahvaltısının ardından  II. Dünya Savaşı’ndan hasar almadan kurtulabilmiş, nadir şehirlerden biri olan Lviv ’e 

hareket ediyoruz. 13. YY. da Galiçya’nın büyük kralı Daniel Halitsky tarafından oğlu Leo’nun onuruna kurulmuş, trafiğe 

kapalı meydan ve caddeleri ile tarihi şehir merkezi UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan, ismini ve simgesini 

Aslan’dan alan, Lviv’de gerçekleştireceğimiz panoramik şehir turumuz esnasında, çikolata fabrikası, kahve madeni 

sarhoş vişne gibi ilginç kafe ve restoranlarla bezeli pazar meydanı, Devlet Opera Binası, Ünlü Maria Zankovetska 

Tiyatro Binası, Latin-gotik katedrali, göreceğimiz yerler arasındadır.  Şehir turu bitimi ile Lviv Havalimanı ‘na transfer. 

Bilet, bagaj ve pasaport kontrol işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK 444 sefer sayılı uçuşu ile saat 22.10’da 

İstanbul’a hareket ve yerel saat ile 00.10’da İstanbul varış.  İç hatlara  geçiş ve  Türk Havayolları TK2476 sefer sayılı 

uçuşu ile 2:15’de  Adana’ya hareket. 03:55’de Adana’ya varış 



 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Türk Hava yolları ile Adana- İstanbul (IST) – Tallin (TLL) / Lviv (LWO) – İstanbul (IST)-Adana gidiş 

dönüş uçak bileti, 

 Havalimanı vergileri ve hizmetleri bedeli, 

 3 ve 4 yıldızlı şehir içi (merkeze 5-10 km.) otellerde 7 gece oda kahvaltı konaklama, 

 Alan/Otel/Alan transferleri ve şehirlerarası transfer, 

 Tallin, Sigulda, Riga, Vilnius, Varşova, Krakow ve Lviv panoramik şehir turları ve/veya çevre gezileri. 

 Otel şehir vergileri (yerel otoriteler tarafından alınan ve gecelik kişi başı 3€- 5€ arası değişen konaklama 

vergileri dahildir) 

 Türkçe rehberlik hizmetleri. 

 TURSAB Mesleki Sorumluluk Sigortası 

 Seyahat Sağlık siortası 

 Mersin-Tarsus-Adana-Tarsus-Mersin Havaalanı transferi 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Vize ücreti ve servis bedeli (140 Euro), 

 Yurt dışı çıkış harcı bedeli, 

 Her türlü otel ekstraları ve kişisel harcamalar, 

 Programda belirtilen/belirtilmeyen ekstra tur ve geziler, 

 Panoramik şehir turlarında müze ve ören yerleri girişleri, 

 İsteğe bağlı şoför bahşişleri (Kişi başı 5 Euro) 

 65 yaş üzeri için seyahat sigorta farkı 25€ 

 

Avantajlı Ekstra Tur Paketi ve Pakete Dahil Olan Turlar : 290 Euro yerine 240 EURO !!! 

Rocca Al Mare Turu (30 €) + Helsinki Turu (75 €) + Parnu Turu (20 €) + Kaunas Turu (30 €) 

+ Trakai Turu (40 €) + Auschwitz & Birkenau ve Wieliczka Tuz Madeni Turu (95 €) 

 
 
 
 
 
 
 

CEMALPAŞA MAH.  ATATÜRK CAD. 68/4  SEYHAN / ADANA 

+90 322 – 235 0 200  TEL / +90 544 – 6649241 

www.samba.com.tr 

ÜCRET 

2 / 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 

 

2 / 12 YAŞ ÇOCUK 

 

TEK KİŞİ KONAKLAMA FARKI 

749€(EURO) 699€ (EURO) 250€ (EURO) 

NAKİT ÖDEME ÜCRETİDİR, K.K VE TAKSİTLİ ÖDEME DETAYLARINI SORUNUZ 

 Avantajlı Ekstra Tur Paketi: 290 Euro yerine 240 EURO !!! 

http://www.samba.com/

