


GEZİ PROGRAMI
1. GÜN KONYA - İSTANBUL - BREMEN - UNIVERSUM - WOLFSBURG

04.00: Konya Havalimanında karşılanmanın ardından işlemlerimizi başlatıyoruz.
06.00: TK2043 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçuşu ile İstanbul’a hareket ediyoruz. 07.35’de İstanbul’a vararak dış hatlar
terminaline geçiş yapıyoruz.
09.20: TK1331 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçuşu ile Almanya’nın Bremen şehrine doğru hareket ediyoruz.
10.50: Yerel saat ile Bremen’ varıyoruz ve gümrük işlemlerimizi gerçekleştirerek ülkeye giriş yapıyoruz.
11.30: Havalimanından özel otobüsümüz ile şehir merkezine doğru yola çıkıyoruz.
12.00 - 13.00: Öğle yemeğimizi müze kafeteryasında alıyoruz.
13.00 - 15.00: Bremen Üniversitesine ait bilim merkezi olan Universum’a giriyoruz ve burada bize özel hazırlanmış eğitime katılıyoruz. 
Robotic veya Dijital Yaşam workshoplarından birine katılarak yaklaşık 2 saatlik eğitimimizi eğlenceli ve öğretici bilgiler alarak 
tamamlıyoruz.
15.30 - 19.30: Bremen şehir merkezinde kısa bir gezi yapıyoruz. Dünyaca ünlü Bremen Mızıkacılarının heykelini de ziyaret
edeceğimiz meydanı görüyoruz. Akşam yemeğimizi Bremen’de alıyoruz ve kısa bir alışveriş molası veriyoruz.
20.00: Bremen’deki otelimize varıyoruz, giriş işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve geceleme otelimizde.



2. GÜN BREMEN - WOLFSBURG - VOLKSWAGEN - PHAENO

08.00: Otelde aldığımız kahvaltının ardından Bremen’den ayrılarak Wolfsburg şehrine hareket ediyoruz.
10.00: Alman otomotiv devlerinin başında yer alan Volkswagen otomobil markasına ait, Avrupa’nın en büyük fabrikası olarak bilinen 
fabrikaya giriyoruz. Burada ‘behind the scenes and look over the shoulders of employees’ başlığında yer alan fabrika üretim bandı 
gezimize katılıyoruz. Ülkemizde de çok sayıda yer alan Volkswagen marka araçların nasıl üretildiğini, kademeler halinde görme 
imkanı buluyoruz.
Ardından CO2 emisyonu dahil birçok konuda VW markasının üretim kriterlerini öğreneceğimiz seminere katılıyoruz (takvimin 
müsaitliğine göre).
13.00 - 14.00: Öğle yemeğimizi Wolfsburg’da alıyoruz.
14.30 - 17.00: Phaeno Bilim Merkezine giriyoruz. Bilim merkezi içerisinde dönemsel olarak değişen, oldukça çeşite sahip sergilere 
katılıyoruz. Aynı zamanda 60 dakika süren workshop çalışmalarından birine katılarak kendi deneysel çalışmalarımızı yapma fırsatı 
buluyoruz.
17.00 - 18.30: Wolfsburg şehrinin, görülmesi gereken önemli noktalarını ziyaret ediyoruz.
18.30: Akşam yemeğimizi şehir merkezinde alıyoruz.
20.00: Wolfsburg otelimize varıyoruz, işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve geceleme otelimizde.
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3. GÜN WOLFSBURG - AMSTERDAM

09.00: Otelde aldığımız kahvaltının ardından Wolfsburg’dan ayrılarak Hollanda’nın Amsterdam şehrine hareket ediyoruz.
14.00 - 17.30: Amsterdam’a varışımızla birlikte şehir gezimize başlıyoruz. Şehir gezimiz sırasında göreceğimiz yerler arasında;
Dam Meydanı, Yel değirmeni, Leidseplein, Rembrantplein, Kraliyet Sarayı ve dünyaca ünlü elmas fabrikası bulunmaktadır.
17.30: Alışveriş ve akşam yemeği için serbest zaman veriyoruz.
20.00: Amsterdam’daki otelimize yerleşiyoruz ve geceleme otelimizde.
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4. GÜN AMSTERDAM - EUROPE SPACE AGENCY - LAHEY

09.00: Otelimizde aldığımız kahvaltının ardından Avrupa Uzay Araştırma Merkezi’ne (ESA) doğru hareket ediyoruz.
10.00: ESA’ya (Europe Space Agency) varıyoruz. Burada Ay’a ayak basmış ilk kişinin kim olduğundan, canlı Arienne Roket 
Similasyonu deneyiminden bahsederek ESA astronotlarının uzay içerisinde nasıl yaşadıklarını öğrenirken (sözlü anlatımla öğrenim), 
ESA’nın uzay mekiklerini de keşfediyoruz.
12.30: Öğle yemeği için şehir merkezindeki restoranları seçiyoruz.
13.30 - 18.00: Hollanda’nın Den Haag diye bilinen ve aslında Amsterdam’dan daha kalabalık olan, adaletin ve barışın şehri olarak 
bilinen Lahey’i geziyoruz. Şehir gezimiz sırasında göreceğimiz bazı yerler arasında; Binnenhof binası, Scheveningen Bulvarı, 
Mauritshuis Müzesi, Madurodam vb. önemli yapılar bulunmaktadır.
Gezimizin ardından şehir merkezinde alışveriş için serbest zaman veriyoruz.
19.00: Otele varıyoruz ve konaklama otelimizde.
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5. GÜN AMSTERDAM - İSTANBUL -  KONYA

08.30: Otelimizde aldığımız sabah kahvaltısının ardından, eşyalarımızla birlikte otelden ayrılıyoruz.
09.00 - 12.00: Science Center Nemo’ya varıyoruz. Senede 500 bin kişinin ziyaret ettiği merkez; genç, yaşlı herkesin kendini 
keşfedebilmesine, yaşadığı dünyanın sırlarını öğrenebileceği aktiviteler gerçekleştirmesine imkan tanırken bilimi eğlenerek 
öğrenebilmeyi sağlayan bir ortam ile konuklarına keyifli anlar yaşatmaktadır.
12.30: Öğle yemeğimizi müze kafeteryasında serbest alıyoruz.
13.30 - 16.00: Amsterdam şehir merkezini gezmeye devam ederek, görülmesi gereken son noktaları da ziyaret ediyoruz. Aynı
zamanda alışveriş imkanı da buluyoruz.
16.30: Alışveriş ve akşam yemeği için serbest zaman veriyoruz.
19.30: Şehir merkezinden ayrılarak havalimanına doğru yola çıkıyoruz.
20.00: Amsterdam Uluslararası Havalimanı’na varıyoruz. Pasaport ve gümrük işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz.
22.30: Türk Hava Yolları TK1956 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul’a hareket ediyoruz.
03.50: Türkiye saatiyle İstanbul Havalimanı’na varıyoruz.
07.20: TK2032 sefer sayılı uçuş ile Konya’ya hareket ediyoruz.
08.45: Konya Havalimanı’na varıyoruz ve gezimizi sonlandırıyoruz.
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ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

- TÜRK HAVA YOLLARI ile Konya – Bremen / Amsterdam – Konya parkurunda ekonomi sınıfı uçak bileti

- 5 gün 4 gece boyunca 3 veya 4 yıldızlı otellerde oda kahvaltı bazında konaklama (2 veya 3 kişilik odalarda)

- Havalimanı ve şehir vergileri, meydana çıkabilecek tüm seyahat vergileri

- Bremen, Wolfsburg, Lahey ve Amsterdam şehir turları

- Volkswagen Otomobil Fabrikası, Phaeno Bilim Merkezi, Bremen Üniversitesi Universum Bilim Merkezi, Avrupa Uzay Ajansı 

(ESA), Nemo Bilim Merkezi giriş ücretleri

- Girilecek müze ve bilim merkezlerindeki tüm workshop uygulamaları ücretleri (tarih müsaitliğine göre)

- TÜRSAB Zorunlu Seyahat Sigortası poliçesi (30.000 € teminatlı)

- Profesyonel Türkçe rehberlik ve asistanlık hizmetleri

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

- Tüm özel harcamalar ve otel ekstraları

- Schengen vize ücreti, servis bedeli (130 EURO)

- İsteğe bağlı özel ERV yurtdışı seyahat sağlık sigortası (15 EURO)

- Yurtdışı çıkış harcı bedeli (50 TL)

TÜM UÇUŞLAR
TÜRK HAVA YOLLARI

KONAKLAMA ŞEKLİ
ODA KAHVALTI

KİŞİ BAŞI
1.250 Euro



Ahmet ARSLAN
İngilizce Öğretmeni

Selim BİRER
Fen Bilimleri Öğretmeni

SORUMLU ÖĞRETMENLER

Diltaş Eğitim Kurumları ve Campusorg işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz
etkinliğimizle ilgili tüm sorularınız için

Fen Bilimleri Bölüm Başkanımız Sayın Selim BİRER ile 0535 460 20 06
numarasından iletişime geçebilirsiniz.


