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M A S A L S I   A V R U P A 
 

Bu bilgilendirme dosyasında, Pangea Voyage Masalsı Avrupa Turu hakkında rota, hizmet, aktivite, 

ücret ve içerik detayları bulunmaktadır. Gezimizin ücreti, 2023 yılı için 1.290 € olarak belirlenmiştir. 

 

 

Genel Bilgiler 

Avrupa turumuz için belirlenen seyahat tarihlerine web sitemizde ulaşabilirsiniz. Gezimiz otobüsle 

gerçekleşmektedir. Kalkış noktamız ise İstanbul olacak. Seyahat kapsamında on Avrupa ülkesini 

ziyaret edeceğiz. Bu on ülke dışında transit olarak kullandığımız ülkeler de var. 

 

Turumuza fiziksel koşullardan kaynaklı olarak 6 - 55 yaş arası katılımcılar kayıt olabilmektedir. 

Katılımcıların, seyahat kültürüne uygun ve diğer yolcuların haklarına saygılı olmaları gerekmektedir. 

Bu on beş günlük süreçte bir aile gibi oluyoruz. Bu nedenle gezinin herkes için maksimum verimli 

geçmesi, karşılıklı saygı ve anlayışa bağlıdır. Seyahatimiz esnasında otel konaklamaları ve gece 

yolculukları bulunmaktadır. Rotamızı tamamlamamız, bu rutin sayesinde gerçekleşmektedir. 

 

 

Ana Rotamız Nasıl? 

Gezeceğimiz ülkeler sırasıyla şu şekilde: 

 

 
 

 
 

 

 

Sırbistan

Macaristan

Çekya

Almanya

Hollanda

Fransa

İsviçre

İtalya

Vatikan

Yunanistan
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Nereleri Gezeceğiz? 

Rotamızdaki ziyaret noktalarımız sırasıyla şu şekilde: 

 Belgrad 
 Budapeşte 
 Prag 
 Berlin 

 Hollanda Köyleri 
 Amsterdam 
 Paris 
 İsviçre Alpleri 

 Venedik 
 Cinque Terre 
 Floransa 
 Roma 

 

 Vatikan 
 Selanik 

 

 

Pasaport | Vize 

Gezimiz için geçerli bir pasaporta ve multi girişli Schengen vizesine ihtiyacınız bulunuyor. Pasaport 

işlemleri ile ilgili tur danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Schengen vizesi işlemleri ile firmamız 

ilgilenmektedir. Konsolosluk tarafından talep edilen kişisel ve mali belgeleri sizle paylaşıyoruz. Vize 

başvurusunu, kafile olarak grup halinde yapıyoruz. Tüm detaylar için bize ulaşabilirsiniz. 

 

 

Acenta Bilgileri 

Pangea Voyage, bir Pozitif Turistik Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti. markasıdır. Vize işlemleri, seyahat sağlık 

sigortası, uçak bileti satışı, konaklama rezervasyonu, fuar etkinlikleri, yurt içi ve yurt dışı turlar gibi 

birçok hizmet için bize ulaşabilirsiniz. Tüm tatil planlarınız için, yetkili acentalardan hizmet almaya 

özen göstermenizde fayda var. Yasal olarak haklarınızın güvence altında olması için, TÜRSAB sitesi 

üzerinden firmanızı kontrol ediniz. Yetki belgesi bulunmayan ve kaçak olarak faaliyet gösteren 

firmaları lütfen yetkililere ve resmi makamlara bildirin. 

 

Şirket Unvanı: 
TÜRSAB Belge No: 
Ticaret Sicil No: 
Vergi Dairesi: 
Vergi No: 
Denetim Mercii: 
Web Sitesi: 

Pozitif Turistik Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti. 
A Grubu 10025 – Lamel Travel 
949275 – İstanbul Ticaret Odası 
Beyoğlu Vergi Dairesi 
733 041 5009 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
www.pangea-voyage.com 

 

 

 

Yasal Güvenceler 

Gezilerimizde her an yasal güvence altında bulunuyorsunuz. Gönlünüz ferah şekilde macerayı yaşayın. 

 

TÜRSAB Güvencesi: Bünyemizdeki tüm organizasyonlarımız, TÜRSAB üyesi acentamızın güvencesi 

altındadır. Firmamızla ilgili gerekli kontrolleri yapabilirsiniz. 

 

Sağlık Sigortası: Katılmış olduğunuz seyahatin ilk anından son anına kadar, tam donanımlı ve 30.000 € 

teminatlı seyahat sağlık sigortanız yanınızda oluyor.  

 

Tur Sözleşmesi: İstanbul mahkemelerinin ve resmi icra dairelerinin yetkili olarak atandığı paket tur 

sözleşmesi kapsamında tüm haklarınız güvence altındadır. 
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Konaklama | Yemek | Alışveriş 

Seyahatimiz kapsamında Belgrad, Budapeşte, Prag, Amsterdam, Paris, Milano, Floransa ve Roma’da 

otel konaklaması yapacağız. Tüm odalar iki kişiliktir. İnternet erişiminden de faydalanabilirsiniz. 

 

Otellerde kahvaltı bulunmaktadır. Gün içindeki diğer öğünler için çeşitli seçenekler var. Market 

alışverişi, fast food ve yerel mekanlar gibi tercihleri değerlendirebilirsiniz. 

 

Gittiğimiz şehirlerde, alışveriş için serbest zamanınız olacak. Bu serbest sürelerde alışveriş yapabilir, 

müze ziyaret edebilir, eğlenebilirsiniz. 

 

 

Otobüsle Avrupa Turu Nasıl Bir Deneyim? 

Programımızı, çeşitli tecrübelerimizin neticesinde olabildiğince sadeleştirmeye çalıştık. Buna rağmen 

yine de otobüsle Avrupa turu konsepti, yoğun ve yer yer yorucu bir etkinliktir. Katılımcıların, bunu göz 

önüne alarak planlama yapması önemlidir. Otobüs yolculuğu, turun başlangıcındaki sınır kontrolleri, 

gece yolculukları gibi etkenler bulunmaktadır. 

 

On beş günlük bu geziyi, bir fragman ya da özet gibi düşünebilirsiniz. İki haftalık süreçte başta İtalya, 

Fransa, Almanya, İsviçre, Hollanda olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret edeceksiniz. Bu sayede tüm bu 

ülkeler hakkında izlenim sahibi olacaksınız. Aralarında çok sevdiğiniz ülkeler de olacak, pek ilginizi 

çekemeyen ülkeler de… Yeterli fikir sahibi olduğunuz için ilerideki seyahatlerinizde sevdiğiniz ülkelere 

geniş bir vakit ayırabileceksiniz. Bu açıdan Avrupa turları, oldukça bilgilendirici bir deneyim… 

 

Seyahatimiz kapsamında on gece konaklama yapacağız. Konaklama yaptığımız günlerde şehri 

yürüyerek ve toplu taşıma ile gezeceğiz. Yasa gereği, konaklama günlerinde aracımızın belirli bir süre 

dinlenmesi ve çalışmaması gerekmektedir. 

 

Tur esnasında birçok yeni dostunuz olacak. Gezilerimizde aile sıcaklığını hissediyoruz. Katılımcılarımız 

daha ilk günden kaynaşıyorlar ve otobüste çeşitli oyunlar oynayarak ilk durağımıza varana kadar 

eğleniyorlar. Dilediğiniz zaman geçmiş katılımcılarımızla görüşerek onlardan bilgi ve görüş alabilirsiniz. 

 

Tur esnasında dilerseniz rehberimizle hareket edebilir, dilerseniz bireysel olarak gezebilirsiniz. Özgür 

tur konseptimizle her şehrin tadını rahatça çıkarabileceksiniz. 

 

 

Ödeme Planı | İptal Koşulları 

Bu masalsı maceraya katılmak istediğinizde, ilk etapta tur sözleşmesi imzalıyoruz. Organizasyon 

hakkında eksiksiz şekilde bilgilendirilmeniz çok önemli. Tüm konularda mutabık kalmanız durumunda 

sözleşmeyi imzalayabilir ve kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Kayıt sırasında sözleşme kapsamında 

ücretin %40’ı ödenmektedir. Kalan ücreti, seyahat başlangıç tarihinden 15 gün önce ödeyebilirsiniz. 

 

Seyahat döneminde herhangi bir pandemi, siyasi darbe, doğal afet, yurt dışı çıkış yasağı gibi 

engelleyici durumlar yaşanırsa, iptal ve iade hakkınız bulunuyor. Bu tür zorunlu koşullarda, ödemiş 

olduğunuz tüm tur bedeli, herhangi bir kesinti olmadan tarafınıza iade edilmektedir. 
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Çanta | Telefon | Diğer Bilgiler 

Çantanızı hazırlarken web sitemizden veya tur danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Hazırladığımız 

listede, ihtiyacınız olan tüm eşyaları bulacaksınız. Kendinize göre güzel bir planlama yapabilirsiniz. 

 

Yurt dışında telefonunuzu ve internetinizi kullanmak isterseniz, operatörünüzü arayarak uygun 

paketleri öğrenebilirsiniz. Otellerimizde ücretsiz Wi-Fi hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca şehir 

merkezlerinde de ücretsiz ve şifresiz Wi-Fi bulmak mümkün. 

 

Kredi ve banka kartlarınızı yurt dışında da kullanmak isterseniz, mobil uygulamanızdan veya müşteri 

hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz. Size bu konuda da ayrıntıları vereceğiz. 

 

 

Seyahat Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Pasaport, kimlik ve diğer önemli belgelerinizin fotokopisini çekin.  
Bavul hazırlama hakkında pratik tüyolar araştırın. Web sitemize bakabilirsiniz. 
Telefon hattınızı yurt dışı kullanımı için kontrol edin. Tarife ücretlerini inceleyin. 
Bavulunuza koyacağınız akıcı ürünleri streç filmle kaplayın. 
Gasp ve hırsızlığa karşı alınabilecek önlemleri araştırın. 
Alışveriş yaparken opsiyonları kontrol edin. Farklı yerlerden de fiyat alın. 
Banka kartlarınızı yurt dışı harcamalar için kontrol edin. Bankanızı arayabilirsiniz. 
Telefonunuza internetsiz de çalışan seyahat uygulamaları yükleyin. 
İhtiyaç listesine bakarak çantanıza neler koyduğunuzu kontrol edin. 
Şarj problemi yaşamamak için kaliteli bir powerbank edinin. 
Planlı ve araştırmacı olun. Rotadaki ülkeler hakkında bilgi edinin. 
 

 

Rotamızdaki Para Birimleri Neler? 

▪ Sırbistan: Sırp Dinarı 
▪ Çekya: Çek Korunası 
▪ Macaristan: Macar Forinti 
▪ İsviçre: İsviçre Frangı 
▪ Diğer Ülkeler: Euro 
 

 

Ücrete Neler Dâhil? 
▪ Ülkeler Arası Ulaşım 
▪ Otel Konaklamaları 
▪ Otel Kahvaltıları 
▪ Seyahat Sağlık Sigortası 
▪ Rehberlik 
▪ Bagaj Hakkı 
▪ Şehir Vergileri 
▪ Feribot Bileti 
▪ Danışmanlık 
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Başka Ne Tür Giderleriniz Olur? 
Seyahat esnasında çeşitli ek giderleriniz olur. Bunları size seyahat öncesinde 
detaylı olarak bildiriyoruz ve sürprizlerle karşılaşmanızı önlüyoruz. 
 
Vize Ücreti 
Eğer bordo pasaport sahibiyseniz, bu seyahat için geçerli bir Schengen 
vizesine ihtiyacınız bulunuyor. Vize ücreti 180 Eurodur. Bu ücrete konsolosluk 
vize harcı, yetkili başvuru merkezinin koordinasyon ücreti ve hizmet bedelimiz 
dahildir. İtalya’dan Schengen vizesi alıyoruz. 
 
Yurt Dışı Çıkış Harcı 
Vatandaşlarımız, yurt dışına çıkarkane 150 TL karşılığında çıkış pulu almalıdır. 
Bu ödemeyi sınırda yapıyoruz. 
 
Beslenme Giderleri 
Seyahat esnasında öğle yemeği, akşam yemeği gibi harcamalarınız olur. 
 
Müze Ziyaretleri 
Müze ziyaretleri zorunlu değildir. Seyahat esnasında serbest zaman etkinliği 
olarak gezebilirsiniz. Louvre Müzesi, Van Gogh Müzesi, Uffizi Galerisi, 
Rijksmuseum gibi değerli müzeler var. Bunların güncel ücretlerini sizle 
paylaşıyoruz. Ancak bazen bilet bulmak mümkün olmuyor. Bazı müzeler için 
yoğunluktan dolayı biletler günler önceden tükenebiliyor. 
 
Şehir İçi Ulaşım 
Gezi esnasında Amsterdam, Paris, Roma gibi şehirlerde toplu taşıma 
kullanıyoruz. Bu şehirlerde, kanun gereği otobüsümüzün dinlenme süreleri 
bulunuyor. Hem gezi için, hem de serbest zamanınızda daha rahat hareket 
edebilmeniz için günlük biletlerden almanız gerekmektedir. 
 
Günlük bilet ücretleri şu şekildedir: 
Amsterdam, Paris ve Roma için toplu günlük bilet: 30 € 
Ücretler, yerel makamlar tarafından güncellenebilir. 
 
İsviçre Etkinlikleri 
İsviçre’de sabah kahvaltısı için çok güzel bir doğa parkına gidiyoruz. Orman, 
göl, şelale ve tüm olanaklar bir arada… Bu nefis tesisin giriş ücreti 10 Eurodur. 
 
Kandersteg’de dağ kızağı etkinliği yapıyoruz. Etkinlik zorunlu değildir. Etkinlik 
alanına teleferik ile çıkılıyor. Katılmak istemeyen misafirlerimiz kasaba 
merkezinde vakit geçirebilirler. 
 
Gidiş Dönüş Teleferik Ücreti: 25 € 
Dağ Kızağı: 6 € 
 
Tren Biletleri 
Gidiş Dönüş Venedik Tren Ücreti: 10 € 
Tam Gün Geçerli Cinque Terre Bileti: 20 € 
 
Ortalama 400 € cep harçlığı yeterli olmaktadır. 
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TUR  PROGRAMI 

 

 
Birinci Gün | Belgrad 

Gezimizin ilk günü gece saat 1’de İstanbul’dan hareket edeceğiz. Rotamızın ilk noktası olan Belgrad’a 

varmak için yoldayız artık. Bu ilk yolculuk, uzun ve biraz yorucu olacak. Önce Bulgaristan sınırına 

varacağız. Daha sonra burayı transit şekilde geçerek Sırbistan sınırında bir kontrole daha gireceğiz. 

Sınır kontrolleri, yolculuk ve molalar hesaba katıldığında, Belgrad’a akşamüstü varmayı planlıyoruz. 

Sınırdaki değişkenlere bağlı olarak süre değişebilir. Bunu hesaba katmakta fayda var. 

 

Belgrad’a vardığımızda ilk olarak otelimize yerleşeceğiz. Dinlendikten sonra programa başlıyoruz ve 

sırasıyla Kalemegdan, Knez Mihailova Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Ulusal Tiyatro ve Bohem 

mahallesi Skadarlija’yı ziyaret edeceğiz. Skadarlija’yı gördükten sonra serbest zaman vereceğiz. 

 

 

 

İkinci Gün | Budapeşte 

Belgrad’daki otelimizde kahvaltımızı yapıyoruz ve sabah 8’de otelden ayrılıyoruz. Aziz Sava 

Katedrali’ni ziyaret ettikten sonra Budapeşte’ye doğru yola çıkıyoruz. Sırbistan ve Macaristan 

arasında bir sınır kontrolümüz daha var. Bu sınır sonrası Schengen bölgesine girmiş olacağız. 

Schengen bölgesine girişlerde uzun kontroller yapılabiliyor. Bu nedenle sınırda bir süre bekleme 

ihtimalimiz var. Pasaport işlemleri sonrasında Budapeşte’ye doğru yol alacağız. 

 

Budapeşte’de sırasıyla Kahramanlar Meydanı, Balıkçı Tabyası, Buda Kalesi, Zincir Köprü, Tuna Nehri 

Kıyısındaki Ayakkabılar ve Parlamento Binası’nı ziyaret edeceğiz. Gezi sonrası serbest zaman 

vereceğiz. Turun ikinci gecesinde de Budapeşte’de konaklama yapacağız. Tüm gece bizim… 
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Üçüncü Gün | Prag 

Budapeşte’deki kahvaltının ardından sabah Prag’a varıyoruz. Otele giriş saatimize daha zaman olduğu 

için serbest şekilde vakit geçireceğiz. Ardından otelimize giriş yapıyoruz ve dinleniyoruz. Belirlediğimiz 

buluşma saatinde toplanacağız ve bu güzel şehri gezmeye başlayacağız. 

 

Prag’da sırasıyla John Lennon Duvarı, Prag Kalesi, Karl Köprüsü, Old Town, Astronomik Saat Kulesi gibi 

önemli yerleri ziyaret edeceğiz. Ardından serbest zaman veriyoruz ve tüm akşam bu eğlenceli şehrin 

tadını çıkaracağız. Prag, rotamızın en özel noktalarından biri… 

 

 

 

Dördüncü Gün | Berlin 

Oteldeki kahvaltımızın ardından Prag’dan ayrılıyoruz ve Berlin’e doğru yola çıkıyoruz. Öğleden sonra 

Berlin’de olacağız ve programımıza başlayacağız. Şehirde sırasıyla Doğu Yakası Galerisi, Müzeler 

Adası, Berlin Katedrali, Alexanderplatz, Brandenburg Kapısı ve Holokost Anıtı ziyaret edilecek. 

 

Berlin’den akşam 10’da ayrılacağız. Bu saate kadar serbest zamanımız bulunuyor. Dilerseniz 

rehberimizin tavsiyeleri doğrultusunda hareket edebilir, dilerseniz bireysel vakit geçirebilirsiniz. 

 

 

 

Beşinci Gün | Hollanda Köyleri, Amsterdam 

Sabah Hollanda’ya varıyoruz. Amsterdam’daki otelimize girmeden önce köy gezilerimizi yapacağız. 

Kurallar gereği otele saat 15’den önce giriş yapılamıyor. Bu vakti çok güzel değerlendireceğiz. 

 

İlk olarak Zaanse Schans’ı ziyaret edeceğiz. Yel değirmenleri, şirin hayvanlar, peynir atölyesi, mis gibi 

sıcak çikolata kokusu ve yemyeşil bir doğa harikası… Çimlerde denge tahtamızla eğlenecek, peynir 

atölyesinde çeşit çeşit peyniri tadacağız. Ardından balıkçı kasabası Volendam’ı ziyaret edeceğiz. 

 

Daha sonra otelimize geçiş yapıyoruz ve dinlenmeye başlıyoruz. Dinlendikten sonra şehir gezimize 

başlayacağız. Van Gogh Müzesi, Vondelpark, Anne Frank’in Evi, Dam Meydanı gibi önemli ziyaret 

noktalarımız var. Ardından serbest zamanımız başlayacak. 

 

 

 

Altıncı Gün | Amsterdam 

Amsterdam’daki ikinci günümüze başlıyoruz. İkinci günümüz serbest olacak. Dileyenler erkenden 

otelden çıkış yapabilir ve Rijksmuseum, Van Gogh Müzesi gibi müzeleri ziyaret edebilir. Dileyen 

misafirlerimiz ise saat 11’e kadar otelde kalıp dinlenebilirler. Şehirden gece yarısı ayrılacağız. 
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Yedinci Gün | Paris 

Sabah Paris’e varıyoruz. Otele giriş saatimizden önce kahvaltı edeceğiz ve Paris programımızı 

yapacağız. Paris’te bizi Notre Dame Katedrali, Louvre Müzesi, Concorde Meydanı, Şanzelize Caddesi, 

Zafer Takı ve Eiffel Kulesi bekliyor. 

 

Otele girdikten sonra dinlenmeye başlıyoruz ve serbest zaman veriyoruz. Dileyen misafirlerimizle 

akşam Montmartre, Ressamlar Tepesi ve Eiffel’i ziyaret edebilir, keyifli bir akşam geçirebiliriz. 

 

 

 

Sekizinci Gün | Paris 

Paris’teki ikinci günümüze başlıyoruz. Dileyen misafirlerimizle Louvre Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. 

Müzeyi ziyaret etmek isteyen misafirlerimiz, seyahat öncesinde isimlerini yazdırabilirler ve online 

biletlerini ayırtabilirler. Müzeyi ziyaret etmek istemeyenler, en geç saat 11’de otelden çıkış 

yapabilirler. Paris’teki ikinci günümüz, serbest zaman etkinlikleriyle geçecek. 

 

 

 

Dokuzuncu Gün | İsviçre Alpleri 

Sabah İsviçre Alpleri bizi karşılıyor. İlk olarak güzel bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yapacağımız tesis 

kendisine aşık edecek. İsviçre’de olduğunuzu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Ardından Kandersteg 

kasabasına gidiyoruz. Bugün aktivite günümüz. Teleferik ile dağın yamaçlarına çıkacağız ve dağ kızağı 

yapacağız. Bu etkinlik zorunlu değildir. Katılmak istemeyen misafirlerimiz kasaba merkezinde vakit 

geçirebilirler. İsviçre sonrasında akşam Milano’daki otelimize varacağız ve dinleneceğiz. 

 

 

 

Onuncu Gün | Venedik 

Oteldeki kahvaltının ardından yola çıkıyoruz ve Padova şehrine varıyoruz. Buradan trenle Venedik’e 

kısa bir yolculuğumuz var. Venedik tüm ihtişamıyla bizi karşılıyor. Tren istasyonundan San Marko 

Meydanı’na kadar keyifli bir yürüyüş yapacağız. Gondola binmek isteyenler, gezimiz bittikten sonra 

bu deneyimi yaşayabilirler. Gondola kişi başı 20 € karşılığında binmek mümkün. 

 

 

 

On Birinci Gün | Cinque Terre 

Sabah La Spezia’ya varıyoruz ve tüm gün geçerli tren biletlerimizi alarak Cinque Terre köylerini 

gezmeye başlıyoruz. Burada birbirinden tatlı beş köy bulunuyor: Riomaggiore, Vernazza, Manarola, 

Corniglia ve Monterosso… Muhteşem bir deniz, rengarenk evler, şirin dükkanlar, nefis lezzetler, 

muhteşem bir manzara bizi bekliyor. Burada bol bol yüzeceğiz. 

 

Akşam Floransa’daki otelimize varacağız ve dinleneceğiz. 
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On İkinci Gün | Floransa 

Kahvaltının ardından bu muhteşem şehri gezmeye başlıyoruz. Floransa Katedrali, Pitti Sarayı, Vecchio 

Sarayı, Vasari Koridoru, Uffizi Galerisi, Vecchio Köprüsü, Signoria Meydanı… Rönesans bu topraklarda 

doğdu. Bu nedenle bu şehrin bırakacağı tat bambaşka olacak. 

 

Akşam Floransa’dan ayrılacağız ve Roma’daki otelimize yerleşerek dinleneceğiz. 

 

 

 

On Üçüncü Gün | Roma, Vatikan 

Kahvaltıdan sonra otelden ayrılıyoruz ve rotamızın en tarihi şehrini gezmeye başlıyoruz. İlk durak 

Vatikan… San Pietro Bazilikası’nı gezdikten sonra sırada Melekler Şatosu var. Bu etkileyici başlangıcın 

ardından doya doya Navona Meydanı, Pantheon, Trevi Çeşmesi, İspanyol Merdivenleri, Popoli 

Meydanı, Kolezyum, Zafer Takı ve Forum bizi bekliyor. 

 

Gezimiz bitince serbest zaman başlıyor. Navona Meydanı ve Trastevere çok eğlenceli geçecek. Akşam 

otele geri dönüyoruz ve dinlenmeye başlıyoruz. 

 

 

 

On Dördüncü Gün | Bari - Igoumenitsa Feribotu 

Sabah oteldeki kahvaltının ardından Roma’dan ayrılıyoruz. Akşam 19’da feribotumuz var. Feribotta 

kamaralarımıza yerleşiyor ve dinlenmeye başlıyoruz. Feribotta kafe, restoran, oturma alanları, casino, 

mağazalar bulunmaktadır. 

 

 

 

On Beşinci Gün | Selanik, İstanbul’a Dönüş 

Gezimizin son sabahına uyanıyoruz. Selanik gezimizi tamamladıktan sonra İstanbul’a doğru yola 

çıkıyoruz. Yol üzerinde Kavala’da molamız olacak. İpsala sınırındaki pasaport kontrolünden sonra 

Türkiye’ye giriş yapacağız. Akşam saatlerinde İstanbul Merter’de olacağız ve gezimizi tamamlayacağız. 
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