Hayalini kurduğunuz
ülkelerde unutulmaz bir
tatil yapmak, yepyeni
şehirler görmek mi
istiyorsunuz?
Turizmcilerin farklı
kültürlere yönelik
turlarını araştırdık

Dünyanın
şehirlerini keşfedin!
Turizmcilerin hazırladığı
paket turlar içinde vizeli ve
vizesiz olanlar bulunuyor.
Vizesiz turlar içinde Etstur’un
ETS Gemisi ile Yunan Adaları
ve Ege Adriyatik kıyılarına
yaptığı turlar dikkat çekiyor.
Bu tura katılanlar, yepyeni
limanları keşfedip buralarda
uzun süre kalarak keyfini
çıkarıyor. Gemide sabah
kahvaltıları, öğle ve akşam
yemeklerinin yanı sıra beş
çayları gibi hizmetler de
sunuluyor. Misafirler 3, 4 ya da
7 gece konaklamalı
seçeneklerden birini tercih
edebilirler, cazip fiyatlarla
rezervasyon yapılabilecek
turlarda; liman vergileri ve
bahşişler, yemekler ve içecek
paketi gibi ayrıcalıklar fiyatlara
dahil olarak sunuluyor.

Beyaz
Geceler

İtalya masalı
Etstur’un İtalya’nın en büyük
adası olan Sicilya büyüleyici
güzellikleri, sıcak, samimi ve
renkli atmosferi ile yurt dışı
tatili için en ideal adreslerden.
Bu tura katılanlar, İyonyen
Denizi sahillerinin yanı sıra,
Etna Yanardağı eteğindeki
Katanya’yı geziyor. Etna
Yanardağı, Sicilya’nın en güzel kıyı
kenti Taormina, kıyaslanamaz
güzellikteki manzarası ile Tauro
Dağı sizi bekleyen eşsiz

güzelliklerden sadece bir kaçı.
Geziniz sırasında kılıçbalığı
kızartması, sarde e beccafio,
cassata & cannoli, pizza ve
tiramisu gibi ünlü İtalyan
lezzetlerini de tatma fırsatı
bulabilirsiniz.

850 yıllık tarihi,
mimarisi ve yaşam
tarzıyla Rusya’nın
başkenti olan
Moskova ve 18.
yüzyılda Çar I. Pedro
tarafından kurulan,
bugün UNESCO
Dünya Mirasları
Listesi’nde yer alan
St.Petersburg’u
keşfetmeye hazır
mısınız? Etstur’un 6
gece 7 gün sürecek
turunda ilk durak,
Baltık Denizi’nin
kıyısında kanallarla
örülü,
ihtişamlı
şehir St.
Petersburg
olacak.
Moskova’da
ise Puşkin
Müzesi,
Tretyakov
Galerisi,
Kremlin
Sarayı, Kızıl Meydan,
Bolşoy Tiyatrosu, Nazım
Hikmet’in Mezarı ile ve
Arbat Caddesi sizi bekliyor.

Kaz dağları
eteklerinde yer
alan Yeşilyurt
Köyü son yılların
en gözde beldeleri
arasında yer
alıyor. Bu bölgede
verilen serbest
zaman ile
gezginler
dünyada oksijen
oranının en
yoğun olduğu
alanlarda temiz
havaya doyarak
unutulmaz anlar
deneyimliyor.

Osmanlı’nın izleri
Jolly Tur, misafirlerini
Üsküp’e götürüyor. Burada tarih
boyunca tarih boyunca şehrin
ticari faaliyetlerinin merkezi olan
ve günümüzde de önemini
yitirmemiş taş sokaklarda tarihin
izlerini sürüyor. Türk Çarşısı,
Vardar Nehri, 6. yüzyıldan kalma
Taş Köprü, Türk ve Yahudi
mahallelerinin yanı sıra Rahibe
Teresa Anıtı ve 17. yüzyıldan
kalma St. Spas Kilisesi göreceğiniz
yerler arasında bulunuyor.
Dilerseniz Üsküp’ün sizi çok daha
eğlenceli karşılayabilmesi için
Makedon Gecesi’ne katılabilirsiniz.
Turun devamında dilerseniz
rotanızı Kosova’ya çevirebilirsiniz.
Nüfusunun büyük bölümü
Müslüman Arnavutlardan oluşan,
dünyanın en genç devleti
Kosova’nın başkenti Priştina’da

çok yakın bir zaman önce insanlık
dramının yaşandığı eski Osmanlı
topraklarında tarihi
adımlayabileceksiniz. Burada
ayrıca tamamı Osmanlı
döneminden kalma Çarşı Camii,
Saat Kulesi, Sultan Murad Camii,
hamamlar ve konaklar sizi
karşılayacak.

Antik Güzel: Asos
Prontotour, Kuzey Ege’nin en
güzel denizine sahip olan ve Antik
dönem kalıntılarıyla dikkat çeken
Assos’a götürüyor. Antik güzel
Assos’ta; akrapol, Athena Tapınağı,
surlar, sarnıçlar, banyo odaları,
halk evleri, agora ve Anadolu’nun
etkileyici nekropollerinden biri
bulunuyor.Dünyanın ilk güzellik
yarışmasının yapıldığı varsayılan

Tarihin tanığı
Kuzey Ege turunun ilk durağı
olan tarihin derin izlerini taşıyan
Gelibolu Yarımadası… Anadolu
topraklarında yaşayan insanlar
için önemli bir dönüm noktası olan
ve Çanakkale Destanı’nın yazıldığı
bölge, gezginleri adeta zaman
yolculuğuna çıkarıyor. Kilitbahir
Kalesi, Şehitler Abidesi
(Mehmetçik Abidesi), Kabatepe, 57.
Alay Şehitliği, Seyit Onbaşı, Yahya
Çavuş, Sargı Yeri, Tabyalar, Conk
Bayırı gezdikçe o dönemi
hissedeceğiniz tarihi mekanları
oluşturuyor. Çanakkale
Savaşı’ndan kalan yüzlerce izin
yanı sıra Türk, Avustralya, İngiliz,
Fransız askerlerinin mezarları ve
anıtları da bu bölgede bulunuyor.

