DOGU AMERIKA TURU

Amerika Birleşik Devletleri New York 16 July 2018 - 16 July 2018 Programı

1. Gün
İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde, Türk Hava Yolları kontuarı
önünde buluşuyoruz. Bilet ve pasaport işlemlerimizin ardından, Türk Hava Yolları TK003 seferi ile Doğu Amerika Turu için 08:25’de New York’a hareket ediyoruz. Yerel saat
ile 11:50’de New York’a varışımızda bagaj ve pasaport işlemlerimizin ardından, bizleri
bekleyen özel aracımızla New York’u keşfetmek üzere hareket ediyoruz. Şehrin
meydanlarını, Central Park’ı, Manhattan, 5. Cadde ve Harlem’i gezecek, Empire State,
İtalyan ve Çin mahalleleri, Broklyn ve Manhattan Köprüsü ile Amerika’ya New York
limanından gelen yolcuları ilk karşılayan, özgürlüğün meşalesini tutan, ünlü Özgürlük
Anıtı’nı uzaktan görme firsatı yakalayacağız. Tur bitimi otelimize transfer ve
dinlenmeniz için serbest saatler.

2. Gün
Kahvaltı ardından günümüz serbest, dileyen misafirlerimiz ile birlikte New York’un
görkemli manzarasını izlemek üzere Empire State Observation Deck ve Şehir yürüyüş
turuna çıkıyoruz. Akşam yemeğimizi dileyen misafirlerimiz ile birlikte Hudson Nehri
üzerinde gerçekleştireceğimiz cruise turumuzda alıyoruz. Turumuz esnasında
Manhattan’ın gece ışıkları altında muhteşem fotoğraflar çekme imkanı yakalayacaksınız.

3. Gün
Kahvaltımızın ardından otelden çıkış işlemlerimizin tamamlıyoruz. Özel aracımızla
havalimanına transferimiz gerçekleşiyor. Bilet ve pasaport işlemlerimiz sonrası, United
Airlines’ın UA1135 sefer sayılı uçuşu ile 09.30’da, eğlencenin büyülü dünyası
Orlando’ya doğru hareket ediyoruz. Yakşlalık 3 saat sürecek yolculuk ardından
12:30’da Orlando’ya varışımıza istinaden, 1971 tarihli Disney World, Universal Studio
ve Islands of Adventure Parkı ile eğlencenin kapılarından içeri adım atacağız. Otelimize
transferimizin ardından odalarımıza yerleşiyoruz. Dinlenmek üzere günümüz serbest.
Dilyelen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Outlet – Alışveriş turuna
katılabilirler.

4. Gün

Kahvaltının ardından günümüz serbest. Arzu eden misafirlerimiz tam günlük Magic
Kingdom ve Epcot gezimize katılarak değerlendirebilirler. Gezi sırasında, Walt Disney’in
çizgi film kahramanlarının muhteşem sahne gösterilerini izleyecek ve ünlü Disney
yürüyüşünü seyretme imkanımız olacak. Yorucu ve keyifli günümüzün ardından
dinlenmek üzere serbest saatler.

5. Gün
Kahvaltının ardından günümüz serbest. Dilerseniz ekstra olarak düzenlenecek olan,
gişe rekorları kırmış filmlerin canlandırıldığı Universal Film Stüdyoları turumuza
katılabilirsiniz. Turumuz esnasında animasyon filmlerin gerçeğe dönüşmesine tanıklık
edebilir, Universal Macera Adasında yeni açılan Harry Potter’ın Sihirli Dünyasında
sihirlerin gerçek oluşuna şahit olabilirsiniz. Tam günlük turumuzun ardından otelimize
transfer. Dinlenmek üzere serbest saatler.

6. Gün
Kahvaltının ardından, Florida’nın en gözde şehirlerinden Miami’ye hareket ediyoruz.
Miami, çılgın gece hayatı, beyaz kumsalları, çekici alışveriş imkanları, mükemmel gün
batımı manzaraları ve sıcak iklimi ile yıl boyu güneş isteyenler için en ideal tatil bölgesi.
Yolculuğumuz, yol üzerinde vereceğimiz ufak bir mola ile birlikte yaklaşık olarak 4 saat
sürecek. Miami’ye varışımızda yapacağımız panoramik şehir turumuz esnasında miami
de sanatın nasıl ön plana çıktığına şahit olacak, filmlere konu olan Miami Beach, Art
Deco mimarisi ile Ocean Drive, Miami Limanı, Bal Harbour, Coconut Grove, Coral
Gables, Tarihi Biltmore oteli, Bayside, Kübalı göçmenlerin yerleşim yeri Little Havana
göreceğimiz yerler arasındadır. Tur bitimi otelimize transfer ve dinlenmek üzere
serbest saatler. Akşam rehberimiz eşliğinde Lincon Street’ e gidebilir, yemek yiyip, alış
veriş yapabilirsiniz.

7. Gün
Kahvaltının ardından günümüz güneş, deniz ve beyaz kumun büyülü dünyasının keyfini
çıkarmak için serbest. Dilerseniz ekstra olarak sabah Bayside Tekne gezimize ve
ardından öğleden sonra da Saw Grass Outlet alışveriş turumuza katılabilirsiniz.
Amerika’nın önde gelen sosyete ve ünlülerinin evlerinin bulunduğu adaları dışarıdan
tekneyle gezerken fotoğraf çekme şansımız olacak. Devasa kapalı bir alan üzerine
kurulu Saw Grass Outlet merkezinden birbirinden ünlü markaları çok ucuza
bulabilirsiniz. Tur bitimi otelimize transfer ve günümüz serbest.

8. Gün
Kahvaltının ardından, öğleden sonraki havaalanı transfer saatimize kadar günümüz
serbest. Otelden çıkış işlemlerimizin ardından, özel aracımızla havalimanına transferimiz
gerçekleşiyor. Bilet ve pasaport işlemlerimiz ardından, Türk Hava Yolları’nın TK 78 sayılı
uçuşu ile 23:05’te İstanbul’a hareket ediyoruz. Gecemiz uçakta geçiyor. Yerel saat ile
18:05’te İstanbul Atatürk Havalimanına varış ve tur sonu.

1. Fiyat Paketi

DBL KONAKLAMA

SNG KONAKLAMA

0.00 USD

0.00 USD

Diğer Hizmetler

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Belirtilen otellerde oda & kahvaltı dahil konaklama.

Yurt dışı çıkış harcı 15 tl

Tüm transferler

Ekstra harcamalar (öğlen ve akşam yemekleri vb.)

Havalimani vergileri

Şahsi harcamalar

Belirtilen hava yollari ile gidis – donus ekonomi sinifi
ucak bileti.
Sehir turu
Turkce Rehberlik Hizmeti

Vize Ücreti

Referanslarımız
Konya Ticaret Odası

Konya Mevlana Kalkinma Ajansi

Ankara Ticaret Odasi

Safranbolu Ticaret Odasi

Konya Ereğli Ticaret Odası

Konya Aksehir Ticaret Odasi

Nevsehir Ticaret Odasi

Mucur Ticaret Odasi

Manisa Ticaret Odasi

Aksaray Ticaret Odasi

TUKDER (TUGLA KIREMITCI SANAYICI IS
ADAMLARI DERNEGI)

Daha fazla bilgi ve
satın alma için
bizimle iletisime
geçebilirsiniz.

KONYA
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