İSKOÇYA & İRLANDA

Gaydalar, ateş suyu, kiltler, klanlar, kelt müziği, uzak bir diyardan zihnimizde yer etmiş
mistik bir kültür. Kaleleriyle, yeşilinin binbir tonuyla gözlere sunulan bir şölen. Hikayesiyle
hepimize cesaret aşılamış Braveheart'ın doğduğu topraklar. İzole, Adalı zihniyet ancak size
kendini açtığında bambaşka bir konukseverlik ve nükte ile karşılandığınız ülkeler. Romalılar
döneminde Büyük ve Küçük Britanya olarak adlandırılmış coğrafyanın en merak edilen
köşeleri. Bu turumuzda hepsini birlikte keşfetmeye sizleri davet ediyoruz.
Uzman Ekibimiz Tarafından Hazırlanan Gezi Rotamız

İSKOÇYA & İRLANDA
8 GECE - 9 GÜN / THY ile
Edinburgh-Falkirk-Stirling-Inverness-Loch Ness-Fort Augustus-Glasgow-Belfast–DublinGalway

Gaydalar, ateş suyu, kiltler, klanlar, kelt müziği, uzak bir diyardan zihnimizde yer etmiş
mistik bir kültür. Kaleleriyle, yeşilinin binbir tonuyla gözlere sunulan bir şölen. Hikayesiyle
hepimize cesaret aşılamış Braveheart'ın doğduğu topraklar. İzole, Adalı zihniyet ancak size
kendini açtığında bambaşka bir konukseverlik ve nükte ile karşılandığınız ülkeler. Romalılar
döneminde Büyük ve Küçük Britanya olarak adlandırılmış coğrafyanın en merak edilen
köşeleri. Bu turumuzda hepsini birlikte keşfetmeye sizleri davet ediyoruz.

1.GÜN / İSTANBUL - EDINBURGH
İstanbul Yeni Havalimanı'nda saat 05.00'da buluşma. Check-in işlemlerini takiben Türk
Havayolları'nın TK1343 seferi ile 07.20'de Edinburgh'a yolculuk. Yerel saatle 09.45'de
Edinburgh'a varış. Aracımızla buluştuktan sonra Edinburg şehir merkezine varıyoruz ve
panoramik şehir gezimizi yapıyoruz.

Göreceğimiz yerler arasında Edinburgh Kalesi ( Kale; İskoçya Kraliyet Mücevherleri, Kader
Taşı, Pazar günleri hariç her öğlen saat birde ateşlenen One O'Clock Gun ve Ulusal Savaş
Müzesi'ne ev sahipliği yapmakta. ) St. Giles Katedrali , Princes Caddesi olacak…Ardından
otele transfer. Akşam Yemeği için hareketli Princes Caddesine çıkabileceğiz. Konaklama 4*
Apex City of Edinburg Hotel vb. (Otelimiz şehir merkezindedir.)

2.GÜN / EDINBURGH - FALKIRK - STIRLING - INVERNESS
Sabah kahvaltı sonrası Highlands bölgesine hareket. Sabah saatlerinde Falkirk Çarkını ziyaret
edeceğiz. Başlıca inşa edilme nedeni, aralarında kot farkı bulunan Fort & Clyde ile Union
Kanallarını birbirine bağlamak olan bu çark bir mühendislik harikasıdır.

Tekne ve botlar alttaki nehriden alınıp, bir diğer nehire taşınır. Ardından İskoç tarihinde
önemli yeri olan Stirling Kalesi'ni ziyaret edeceğiz. Bu bölge, Stirling Savaşı ile ulusal
kahraman ilan edilen İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesinin simgesi William Wallace ve
İskoçyalıların Kraliçesi Mary Stuart ile meşhur.

Unutulmayacak manzaralar eşliğinde Aviemore üzerinden Inverness'e gidilecektir. Inverness
kuzeyin büyük merkezidir ve tarihte 2 büyük savaşa sahne olmuştur.

Aynı zamanda Viktorya tarzı yapıları ve viski imalatı ile bilinen bu şehirde akşam yemeği için
serbest zaman ve geceleme. Konaklamamız 4*lı Mercure Inverness Hotel'de. vb. (Otelimiz
şehir merkezindedir.)

3.GÜN / INVERNESS - LOCHNESS - FORT AGUSTUS - GLASGOW
Sabah kahvaltı sonrası İskoçya'nın en büyük kalesi olan Urquhart Kalesi gezildikten sonra
yolculuğumuzun diğer durağı Loch Ness olacak. Loch Ness Gölü hala yaşadığı rivayet edilen,
bölge halkının Nessie adını verdiği canavara ev sahipliği yapıyor.

Fort Augustus ve 1692'de İngiltere kralına bağlılık yemini etmekte geç davranan MacDonald
Klanı mensuplarının büyük bir kısmının katledilmesi ile meşhur Glencoe Vadisi'nden geçerek
Glasgow'daki otelimize varış. Akşam yemeği için serbest zaman ve geceleme otelde.
Konaklamamız 4*'lı Hilton Garden Inn Hotel vb. (Otelimiz şehir merkezindedir.)

4.GÜN / GLASGOW - BELFAST
Sabah kahvaltımızın ardından İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow’u keşfediyor ve sonrasında
Kelvingrove Müzesini geziyoruz.

Öğlen saatlerinde İrlanda'ya geçmek üzere feribota bineceğimiz Cairnryan limanına hareket.
Yaklaşık iki saat sürecek feribot yolculuğu sonrası Belfast'a varış. Akşam yemeği için serbest
zaman. Konaklamamız 4*lı Europa Hotel'de. vb. (Otelimiz şehir merkezindedir.)

5.GÜN / BELFAST (GIANT'S CAUSEWAY)
Sabah kahvaltısından sonra yapacağımız şehir turunda, eğik Albert Memorial Saat Kulesi,
Grand Opera House binası, tarihi 1885'e dayanan Belfast'ın en meşhur barı The Crown Liquor
Saloon, Kraliçe Victoria tarafından kurulan Queens Üniversitesi görülecek yerler arasında.

Ardından 1912'de ünlü Titanic Gemisinin yapıldığı Harland ve Wolfe Tersanelerini ziyaret.
Öğlen saatlerinde Kuzey İrlanda'nın meşhur Antrim sahilini keşfetmek üzere yola çıkış ve
UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan ve "Devler Geçidi" anlamına gelen, pek çok
rivayete ilham kaynağı olan "Giants Causeway" gezisi.

Bu eşsiz volkanik doğa harikası, 60 milyon yıldan uzun bir süre önce dünya yüzeyine
püsküren lavlar tarafından şekillenmiş. Deniz tarafından hemen soğutulmuş ve bunun sonucu
olarak kristalleşip 40 bin beşgen bazalt sütun olarak şekillenip bu geçidi oluşturmuş. Akşam
yemeği için serbest zaman ve geceleme Belfast’te otelimizde.

6.GÜN / BELFAST - NEWGRANGE (KNOWTH) - DUBLIN
Sabah kahvaltısından sonra ilkin bizim tarihimizle de ilişkisi olan Drogheda Limanı’'nda
duruyoruz. 1845 yılında İrlanda'da patates mildiyösü hastalığı büyük bir salgın yapıyor.
Ülkenin en önemli gıdası olan patates üretimi sıfıra düşüyor. Bir milyon kişi açlıktan ölüyor.
İki milyon kişi ülkeden göç ediyor. Dönemin Osmanlı Padişahı Abdülmecid Han, bin Sterlin
para ve beş gemi dolusu gıdayı İrlanda'ya gönderiyor. İngilizler gemileri Dublin limanına
sokmuyor. Bunun üzerine gemiler yüklerini Drogheda limanına boşaltıyor. UNESCO
tarafından tarihi miras listesine alınmış "Brú na Bóinne" neolitik yapılar kompleksinin en
önemli parçası olan Knowth (ya da Newgrange) Höyüğü'nün görülmesi.

Sonrasında 1904'te açılan Avrupa'nın en büyük stout bira üretim tesisi Guinness bira
fabrikası gezisi. Ardından Dublin’e varış. Akşam Yemeği için serbest zaman. Konaklamamız
Dublin’de

7.GÜN / DUBLIN
Sabah kahvaltısından sonra şehir turumuza başlıyoruz: Merkezi Postane Binası, O'Connell
Caddesi, rıhtımlar ve Gümrük Evi ile Avrupa'nın halka açık en büyük parkı Phoenix, Oscar
Wilde'ın evinin bulunduğu Merrion Meydanı, kaliteli mağazaları ile Grafton Caddesi, Kildare
Caddesi'nde Dracula'nın yazarı Bram Stoker'ın evi göreceğimiz yerler arasında.

Kütüphanesinde "Book of Kells" adlı İncil nüshasını barındıran Trinity Koleji'nin ziyaret
edilmesi ve Ulusal Katedral St. Patrick gezisi. Parnell Meydanı'nda 18. yy.dan kalma bir
konakta yer alan Dublin Yazarlar Müzesi ziyareti. Müzede Swift, Sheridan, Shaw, Wilde, Yeats,
Joyce ve Beckett gibi Dublinli yazarların eserleri, mektupları, portreleri ve bazı kişisel
eşyaları sergilenmekte. Akşam yemeği için serbest zaman . Konaklama Dublin’deki otelimizde

8.GÜN / DUBLIN - MOHER FALEZLERİ - LIMERICK - GALWAY

Sabah kahvaltı sonrası Limerick üzerinden Galway'e doğru hareket. Sıra dışı kireçtaşı
görüntülere sahip Burren Ulusal Parkı'ndan geçerek ilkin Cliffs of Moher Falezleri'ni
göreceğiz. İrlanda'nın en güzel manzaralarından birine sahip olan bu falezler 214 m.
yükseklikte ve 8 kilometre uzunluktadırlar.

Falezler, O'Brien Kulesi'nin kuzeyinde en yüksek noktasına ulaşır. Galway'e varış ve Galway
Şehir Turu. Akşam yemeği için serbest zaman. Konaklama 4* Harbour Hotel Galway vb.
(Otelimiz şehir merkezindedir.)

9.GÜN / GALWAY - DUBLİN - İSTANBUL
Sabah kahvaltı sonrası kişisel aktiviteler için serbest. Öğleden önce Galway’den Dublin’e
geçerek havalimanına transfer oluyoruz. Türk Havayolları'nın TK1978 seferi ile 16.30'ta
İstanbul'a hareket. Yerel saat ile 22.55'te İstanbul'a varış.

GEZİ ÜCRETİ:
İki Kişilik Odada Kişi Başı: 2590 Euro

Tek Kişilik Oda Farkı (Single): 580 Euro

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER:
- İstanbul / Edinburgh - Dublin / İstanbul arası THY ile ekonomi sınıfı uçak bileti
- Edinburgh'da 1 gece, Inverness’te 1 gece, Glasgow'da 1 gece, Belfast'ta 2 gece, Galway'de 1
gece, Dublin'de 2 gece 3 ve 4*'lı otellerde oda kahvaltı bazında konaklamalar
- Yolculuk boyunca özel otobüs ile ulaşım
- İskoçya - İrlanda arası feribot geçişi
- Programda belirtilen anıtların ve ören yerlerinin giriş ücretleri (Toplamı 200 Euro civarıdır.)
( Edinburg Kalesi , Falkirk Çarkı , Stirling Kalesi , Kelvingrove Müzesi , Titanic Tersanesi ,
Gaints Causeway / Devler Kaldırımı , Newgrange – Knowth Höyüğü , Guinness Bira Fabrikası ,
Trinity Koleji , St.Patrick Katedrali , Dublin Yazarlar Müzesi Cliffs of Moher Falezleri )
- Profesyonel Türkçe Rehberlik Hizmeti
- TURSAB Zorunlu Seyahat Sigortası

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:
- İngiltere Vize Ücreti ( Yeşil Pasaport’a da gereklidir )
- 50 TL Yurtdışı Çıkış Harç Pulu
- Öğle ve Akşam Yemekleri – ve yemeklerde alınacak İçecekler
- Kalınacak olan otellerdeki şahsi harcamalar (telefon, mini bar, kuru temizleme, v.b.)
- Seyahat Sağlık Sigortası (Vize için de gerekli olacaktır.)

