Vikingler Ülkesi; Norveç Ve
Fiyortları
Sakin ve mütevazi; fiyortlar, dağlar ve kuzey ışıkları ile masalsı bir diyar...
Tarih : 11-08-2019 - 15-08-2019
Şehirler : Bergen, Geilo, Gudvangen, Hardanger Fiyordu, Myrdal, Oslo, Sogne Fiyordu
Otel : 4*
Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferiyle
Peşin Ücret : 1890 EURO
Tek Kişilik Oda Farkı : 390 EURO
Tur Konsepti : Tüm Turlar Dahil
Yemek Durumu : 5 Öğle Yemeği, 1 Akşam yemeği Dahil

Tur Programı 1.Gün
11/08/2019
İstanbul - Oslo - Geilo
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor. Atatürk Havalimanı Dış
Hatlar Gidiş Terminali'nde buluşarak, check-in işlemlerimizi tamamlıyor ve Türk Hava
Yolları’nın tarifeli seferi ile Oslo uçuşunu gerçekleştiriyoruz. Varışta öğle yemeğimizi almak
için yerel bir restorana transfer oluyoruz. Yemek sonrası panoramik Oslo şehir
turumuzda yerel halkın ve turistlerin akın ettiği Balık Pazarı'nı, Kraliyet Sarayı'nı, Ulusal
Tiyatro'yu, Parlamento Sarayı'nı ve ilginç mimarisi ile Opera Sarayı gibi binaları göreceğiz.
Tur sonrası Geilo’ya keyifli bir otobüs yolcuğu yapıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama
otelimizde.
2.Gün
12/08/2019
Geilo - Hardanger Fiyordu - Bergen
Kahvaltının ardından çıkış işlemlerin tamamlayıp mükemmel dağ manzaraları eşliğinde
Bergen’e gidiyoruz. Yol üstünde Norveç’in en eski kiliselerinden olan Torpo Kilisesi’ne
uğruyoruz. Sonrasında görkemli Voringsfossen Şelalesi’ni ziyaret ediyoruz. Gezi sonrası
muhteşem doğa manzaraları eşliğinde Hardanger Fiyordu’na doğru yola çıkıyoruz. Öğle
yemeğimizi Hardangerfjord Ulusal Park’ta alacağız. Hardanger Köprüsü’nü geçerek,
Bergen’e varıyoruz. Rengârenk Hansa evleri, Kraliyet Sarayı, Rosenkrantz Kulesi
göreceğimiz yerler arasındadır. Şehrin kalbinin attığı Balık ve Çiçek pazarlarını ziyaret
ettikten sonra teleferik ile nefes kesici manzarası olan Flojen Dağı'na çıkıyoruz. Teleferik ile
dönüş sonrasında konaklama için otelimize geçiyoruz.

3.Gün
13/08/2019
Bergen - Gudvangen - Sogne Fiyordu - Myrdal - Flam
Kahvaltının ardından otel çıkış işlemlerini tamamlayıp Gudvangen’e doğru yola çıkıyoruz.
Gudvangen limanından Fiyort gemimize biniyoruz. Ülkenin en güzel fiyortlarından birisi
olan Sogne Fiyordu üzerinden Flam’a hareket ediyoruz. Flam’a varışımızda yerel restoranda
öğle yemeğimizi alıyoruz. Sonrasında dünyanın en keyifli tren yolculuklarından sayılan Flam
Dağı turunu yapacağız. Flam Dağı boyunca trenimiz ile şelalelerin içinden ilerleyerek
Myrdal’a doğru unutulmaz bir tren yolculuğu yapacağız. Tur sonrası otelimizde transfer
oluyoruz. Konaklama otelimizde.
4.Gün
14/08/2019
Flam - Oslo
Kahvaltının ardından öğle yemeğine kadar şehri keşfetmek için serbest zaman. Öğle
yemeğimizi yerel restoranda aldıktan sonra Oslo’ya doğru yola çıkıyoruz. Yolumuz üzerinde
ahşap mimarisinin en iyi örneklerinden birisi olan Borgund Kilisesi’ni göreceğiz. Ziyaretimiz
sonrasında Oslo’ya devam edeceğiz. Konaklama otelimizde.
5.Gün
15/08/2019
Oslo-İstanbul Kahvaltının ardından Viking tarihini yakından göreceğimiz Viking Müzesi'ne hareket
edeceğiz. Vikingler'e ait sanat eserlerini ve 1100 yıllık gemileri göreceğimiz bu turumuzun
ardından öğle yemeğimizi alacağımız restorana transfer oluyoruz. Öğle yemeğinin
ardından Oslo Havaalanı'na transfer oluyoruz. Türk Havayolları'nın tarifeli seferi ile
İstanbul’a uçuş. Turumuz önceden vermiş olduğunuz adrese yapılacak kişiye özel
transferiniz ile sona eriyor.

Hizmetler
Ücrete Dâhil Hizmetler :
- Türk Havayolları tarifeli seferi ile İstanbul - Oslo – İstanbul gidiş dönüş ekonomi sınıfı
uçak biletleri
- Havalimanı vergileri
- Kişiye özel ev – alan – ev transferleri
- Programda otellerde kahvaltı dâhil konaklama
- Programda belirtilen tüm panoramik şehir turları
- 5 öğle yemeği
- 1 akşam yemeği
- Mini Cruise ile Fiyord turu
- Flam Dağı tren gezisi
- Floyen Dağı teleferikler ile çıkış
- Viking Müzesi girişi
- Seyahat Sigortası
- Türkçe rehberlik hizmeti

- Yurtdışı çıkış fonu ( 15 TL )

Ücrete Dâhil olmayan Hizmetler :
- Schengen Vize Ücreti ( yeşil pasaporta gerekmemektedir )
- Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri
- Yemekler esnasında alınacak içecekler
- Fazla bagaj ücretleri
- Kişisel harcamalar

Turun Artıları
+ Norveç'in fiyortlara açılan kapısı olarak bilinen Bergen...

+ Bergen'de fünikiler ile Floyen Dağı'ndan fiyortların kıvrımları ve nefes kesen manzarası...

+ Birbirinden güzel ve renkli Hansa evlerini içeren masalsı bir gezi...

+ Hardanger'e doğru yol alırken muazzam doğayı fotoğraflama imkânı...

+ Voringfossen Şelalesi’nin manzarasında öğle yemeği...

+ Dünyanın en güzel tren yolculuklarından birisi sayılan Flam-Myrdal arasında unutulmaz
bir yolculuk...

+ Gudvangen fiyortunda gemimiz ile muhteşem doğaya tanıklık...

+ Ahşap mimarisinin en iyi örneklerinden Borgund Kilisesi...

+ Norveç'in başkenti Oslo'yu ve dünyaca ünlü balık pazarı...

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi

kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

