
 

 

Sky Management olarak ilk amacımız Londra’nın merkezinde House of Parliment, London Eye, Big Ben, Victoria gibi 

noktalara sadece 5 dakika yürüme mesafesinde bulunan Millbank Tower’daki ofisimizden müşterilerimize farklı, yaratıcı, 

yenilikçi verimli çözümler sunarak hizmet vermektir. 

Sky olarak bizim limitimizi gökyüzü kabul eder ve her bir müşterilerimize istekleri ve hedefleri çerçevesinde özel programlar 

sunarız. 

Sky  Birleşik Krallıkta, Avrupa’da ve Türkiye’de geniş bir çözüm agı olan bir organizasyon şirkettir. Bizim uzmanlık alanlarımız 

her boyutta konferans, iş forumu, seminer, ödül törenleri, festivaller gibi etkinlikler düzenlemek,  halkla ilişkiler, şirketler 

arası koordinasyon, İngiltere’de şirket kurmayı amaçlayan yada ürünlerini pazarlamaya çalışan firmalara danışmanlık 

yapmak, Avrupa projeleri için İngiltere’ye gelen şirketlerle ortaklık yapmak, Türkiye’den İngiltere’ye bilgi & deneyim 

paylaşımı için gelen kurumlara özel çalışma ziyaretleri hazırlamak, İngiltere’de organizasyon düzenlemek isteyen firmaların 

karakterine uygun programlar organize etmektir.  

Bizim bilgi birikimimiz ve tecrübelerimiz çalışmış olduğumuz işletmelere işlerini ileri taşımada ve yeni iş kapıları açmada 

yardımcı olmuştur. Müşterilerimize tecrübeli ve işinde uzman personel ile yapabileceğimiz en iyi hizmeti sunmaya ve 

rakiplerinden farklı kılmaya gayret ediyoruz.  

Bu çerçevede şimdiye kadar Cafetur,Coral, Hunkar, Hippo,Tinkon, Serenas,  Divaz Turizm, GNG Tur, Kesem Turizm, 

Triotur, Invictus Turizm gibi Türkiye’den birçok tur ve turizm firmasına İngiltere, İskoçya ve İrlanda’ya yaptıkları gezileri 

süresince hizmet verdik. Aşağıda bazı gezilerden kareler ve örnek programlarımızı bulabilirsin. 

 

Address: 1.37,1st Floor,Millbank Tower,21-24 Millbank,London,SW1P 4QP,United Kingdom 
T: + 44 (0) 203 603 7851    M: + 44 (0) 7876381875 

www.skymanagement.co.uk 

 

http://www.skymanagement.co.uk/


Büyük Britanya Turu  

Londra (3 gece)- Cardiff (1 gece)- Manchester (1 gece) – Newcastle (1 gece) Edinburgh (1 gece) - Dublin (2 gece)  

9 GECE 10 GUN 

1.Gün: İSTANBUL – LONDRA:  

Londra'ya varış. Pasaport işlemleri sonrası özel aracımıza transferden sonra Otobüsle ve yürüyerek yapacağımız panoramik 
turda dünyanın en eski şehirlerinden biri olmakla birlikte,günümüzde tarihi eserler büyük müzelerde sergilenmekte ve turizm 
açısından, kültürleri bin yıl öncesine kadar dayanmış olan bu şehirde rehberimiz eşliginde. House of Parliament (Parlemanto 
binasi), London Eye, Big Ben, Westminster Abbey kathedrali, Downing street, Trafalgar Square, Buckingham Sarayı, Piccadily 
meydanı. Konaklama Londra Merkezde grubumunuz istegine göre 3* yada 4* yada 5* Hotelimizde. 

2.Gün: LONDRA 

Tower Bridge, Tower of London, British Museum, Knightsbridge, Harrods Magazası, Hyde Park, Oxford caddesi görülecek 
yerler arasında daha sonra serbest zaman ve alış veriş.  Konaklama Londra Merkezde.  

3.Gün: LONDRA – CAMBRIDGE 
 
Sabah kahvaltısının ardından Londra’dan ayrılıyoruz Cambridge'ye hareket... ziyaret eden birçok kişi şehri masalsı bulmakta; 
doğal yeşil alanlar, bisiklet, punting ve genç üniversite nüfusunun yoğunluğu gibi nedenlerle Bu masalsı üniversite şehrini 
gördükten sonra londraya hareket ve serbest program: Konaklama Londra Merkezde. 
Arzu edilirse Cambridge yerine Oxford şehrinede gidilebilinir. 
 
4.Gün: LONDRA - WINDSOR - BATH - CARDIFF  

Sabah kahvaltısının ardından Londra’dan ayrılıyoruz. Önce, dünyanın özel ikametgâha tahsis edilmiş ve tarihin en uzun süreli 
ikâmeti olan sarayı, II.Elizabeth’in yaşadığı ve aynı zamanda dünyanın en büyük kalesi olan Windsor Şatosu turumuzu 
gerçekleştireceğiz. Daha sonra, Britanya’nın en elit şehirlerinden Bath'a gitmek üzere yola çıkacağız.  

Bath, Roma dönemi hamamı küçük hediyelik eşyaları ile ünlü UNESCO dünya mirası listesinde yer alan bir şehirdir. Harika bir 
mimarisi vardır. Avon Nehri kısyısında küçük kafeler, İngiliz fırınları, publar gördükten sonra... 

Galler’in başkenti Cardiff’e hareket. Yaklaşık bir saatlik zevkli bir otobüs yolculuğundan sonra Cardiff’e varış. Otelimize transfer 
olmadan önce Cardiff şehrini tanıtan panoramik bir tur yapacağız. Bu turumuzda National Museum of Wales, Cardiff Castle, 
Millenium Stadium, City Hall, Norwegian Church, Wales Millenium Centre göreceğimiz yerler. 
Konaklama Cardiff’'deki otelimizde 4* Hotel  
 
5.Gün: CARDIFF - CAERNARFON - CHESTER – LIVERPOOL- MANCHESTER  
 
Sabah kahvaltısından sonra otelimizden ayrılıyor ve Britanya’nın batı kıyısındaki Kuzey Galler’in en eski kasabalarından 
geçerek, İstanbul surları örnek alınarak yapılmış Ortaçağ kalesi ile meşhur Caernarfon, aynı zamanda geleneksel olarak Galler 
prenslerinin taç giyme törenlerinin yapıldığı yerdir. Ardından, 13. yüzyılda Galler’i fetheden Kral I.Edward’ın yaptırdığı Conwy 
Kalesi’nde fotoğraf molası verilecektir. Chester’de yapacağımız panoramik tur sonrası Liverpool’a hareket. Britanya’nın en 
önemli liman kentlerinden birisi olan Liverpool’u tanıtan panoramik şehir turumuzu gerçekleştireceğiz. Burası, İngiltere’nin 
önemli sanayi ve ticaret kentidir. Aynı zamanda, 1960’larda buradan çıkan “The Beatles” topluluğu, Liverpool’u dünyaya 
tanıtırken, şehrin eşsiz mimari örnekleri ve zengin sergi ve müzeleriyle, 2004’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne ve 2008’de 
Avrupa kültür başkentliğine taşımıştır. Şehrin adını taşıyan spor kulübünün de futboldaki başarısıyla Liverpool dünyaca 
tanınmıştır. Turumuzda, Metropolitan ve Anglikan katedrallerini gördükten sonra, Albert Dock’ta devlet tarafından birinci 
derecede koruma altına alınmış tarihi binaları göreceğiz.  Konaklama Manchester yada Liverpool’da otelimizde:  
 
 

 



6.Gün: MANCHESTER-GÖLLER BÖLGESİ - WINDERMERE- NEWCASTLE  

Sabah kahvaltısından sonra, İskoçya’ya ilerlerken yol üzerindeki ünlü Göller Bölgesi’nde yöneliyoruz. İngiltere'nin en derin 
gölü "Wastwater" ve en yüksek zirvesi "Scafell Pike" gibi yerlerin de bulunduğu ünlü Lake District’te (Göller Bölgesi) keyifli bir 
tekne turu yapacağız. Daha sonra Ambleside ve Grasmere gibi harika kasabalar göreceğiz. Windemere gölü çevresindeki 
dağların eşsiz görüntüleri, sahiller ve insana huzur veren en büyüğü 15-kilometre olmak üzere, irili ufaklı onlarca gölün 
bulunduğu bu doğal park, sunduğu eşsiz manzaralar ve temiz havası ile bizleri Newcastle sehrine ugurlayacak. Newcastle’da 
kısa bir şehir turu yaptıktan sonra Edinburgh için yola çıkıyoruz. Konaklama Edinburg'daki otelimizde:  

7.Gün: EDINBURGH – FORTH BRIDGE 

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Edinburgh’u tanıtan turumuzu yapacağız.Princess Street, Royal Mile, 
Edinburgh Kalesi, Holyrood Sarayı ve St. Giles Katedrali göreceğimiz yerler arasında. Turdan sonra şehrin simgesi sayılan 
Edinburgh Kalesi’ni ziyareti... Edinburgh’un üzerinde gözüken bu görkemli kale, yüksek bazalt kayası üzerine inşa edilmiştir. 
1639 yılına kadar İskoçya Parlemento binası olarak da kullanılan Büyük Salon, Saray, Azize Margaret Şapeli, Askeri Hapishaneve 
Vali Konağı, Edingburgh Kalesi içerisinde göreceğimiz yerler arasında bulunuyor. Konaklama Edinburg'daki otelimizde:  

8.Gün: EDINBURGH - GLASGOW – BELFAST – DUBLİN 

Sabah erken kahvaltıdan sonra Glasgow'a hareket. Glasgow şehir turumuzu yapıyor ve ünlü George meydanı civarında 
yürüyerek yaklaşık 30 dakikalık küçük bir turumuzdan sonra Cainryan port Limanı'na transfer oluyoruz. Buradan buyuk cruise 
gemileri ile  Belfast’a geçeceğiz. Belfast'a varış ve özel aracımıza transfer. Belfast şehir turumuza Titanic Belfast ile başlıyoruz. 
1900’lü yıllarda yapımına başlanmış ve üzerinde 26 ay boyunca 11.300 kişi çalışmış olan Titanic gemisinin yapımından itibaren 
hikayesini öğreneceğiz. Panoramik şehir turumuzda eğik bir şekilde duran Albert Memorial Saat Kulesi (Bu kule için, 
İrlandalıların, İtalya’daki Pisa Kulesi’ne cevabı diyebiliriz.), Opera Binası, Belediye Binası, 1885’ten bugüne varlığını sürdüren 
Crown Bar, Queens Üniversitesi ve Araba Müzesi'ni gezeceğiz. Tur bitiminde Dublin’e hareket. Yol üzerinde Boyne Vadisi’nden 
geçeceğiz. Boyne Vadisi, İrlanda’nın en tarihi bölgesidir. Boyne Nehri kenarında, M.Ö 2500 yılından kalma mezarlar 
bulunmaktadır. Boyne Nehri'nin bir diğer özelliği de, 1690 yılında Katolik Kral James ile Protestan Kral William arasındaki 
“Boyne Savaşı”na sahne olmuş olmasıdır. Bu savaşı Kral William’ın kazanmasının İrlanda’nın hem tarihinde hem de bugününde 
büyük etkileri olmuştur.Konaklama Dublindeki otelimizde  

9.Gün: DUBLİN 

Kahvaltı sonrası Dublin şehrini tanıtan yarım günlük panoramik bir tur yapacağız. Öncelikle Liffey Nehri’nin kuzey kıyılarını 
tanıyacağız: General Post Office, O’Connel Caddesi, Hemen ardından Georgian tarzıyla daha farklı bir edası olan nehrin güney 
kıyılarını gezeceğiz. Güneyde, şu anda Amerikan Koleji olan Oscar Wilde’ın evi, kaliteli mağazalarıyla Grafton Caddesi, 
Dracula’nın yazarı Bram Stoker’ın evi, 1592 yılında, I Elisabeth tarafından kurulan İrlanda’nın en eski Üniversitesi Trinity 
College (bahçe girişi dahil), Dublin’in 1038 yılında, ahşaptan inşa edilmiş ilk kilisesi ve Christchurch Katedrali görülecek yerler 
arasındadır… Tur bitiminde serbest zaman...  
Konaklama Dublindeki otelimizde :  
 
10.Gün: DUBLİN ve İstanbul 

Sabah erkenden edeceğimiz kahvaltıdan sonra Avrupanin en büyük şehir parkı olan Phonix parkı ziyaret, daha sonra İrlanda 
tarihinde yaşanan birçok trajik olaya ev sahipliği yapan Kilmainham Gaol Hapishanesini ziyaret ve Dünyanın en ünlü Bira 
markası olan Guinessin fabrikasını ziyaret daha sonra çok şirin balıkçı kasabası olan Howth kasabasını gezecegiz ve saat 13.00 
– 14.00 gibi Türkiye ye dönüş için havaalanına hareket ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LONDRA 

                                                                                           

           
 

   

      



 

Londra İngiltere'nin ve Birleşik Krallık'ların başkentidir. Dünyanın en önemli iş ve finans merkezlerinden biridir. Yaklaşık 8 

milyonluk nüfusuyla AB'nin 2. kalabalık kentidir. Bağlı yerleşim birimleri ile birlikte (Greater London) nüfusu 12-15 milyondur. 

Km²'ye 4.573 kişi düşmektedir. Avrupa'da en fazla beyaz ırk harici insanın yaşadığı şehirdir. 300'den fazla farklı dil 

konuşulmaktadır. 

Uluslararası turizmin kesişme noktasıdır. Dünyanın en kalabalık hava trafiği Londra hava trafiğidir. 5 uluslararası havaalanı 

bulunmaktadır. Bunların en büyüğü Heathrow'dur. Heathrow dünyanın en fazla uluslararası yolcu taşıyan havaalanıdır . 

En önemli turistik mekânları, Parlamento Binası, Tower Bridge, Tower of London, Buckingham Sarayı, Trafalgar Meydanı ve 

Londra gözü (İngilizce: London eye)'dür (Londra Dönmedolabı). Londra Büyük Şehri, Londra Şehri (City of 

London) ,Westminister Şehri ve 31 metropoliten-Londra-bölgesinden oluşur. 

Yeşili bol olan bir şehirdir. Londra'da 143 adet kayıtlı park ve bahçe vardır. Thames Nehri şehri ikiye böler. 

Londra dünyanın eski kentlerinden birisidir. Turizm bakımından ise tarihi eserler büyük müzelerde sergilenmektedir. Kültürleri 

gerçekten bin yıl önceden dünyaya yayılmaya başlamıştır. Londra'ya dünyanın her tarafından ziyaretçiler gelmektedir. Bu da 

Londra' nın köklü bir tarihe sahip olmasının sonucudur. 

Londra metrosu, dünyanın en eski metrosudur. 1863 yılında Metropolitan Railway ismiyle açılmıştır. Londra metrosunun 

yapılma amacı o zamanlar at arabalarından oluşan trafiğin yoğunluğunu azaltma amacıydı. Yapılan ilk hatlarda da bilinen en 

gelişmiş teknoloji olarak buharlı trenler kullanılmıştır. Şehrin belli yerlerinde hala kömür dumanını atma amacıyla açılan 

havalandırmalar mevcuttur. 

Burası açıldıktan sonra İstanbul'da Tünel, Madrid ve New York'ta da benzer metrolar yapıldı. Londra 

metrosuna Underground(yeraltı) denilmektedir. 
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İSKOÇYA 
 

Gizemli ve doğal güzellikleriyle ünlü İskoçya'nın en etkileyici şehri olan Edinburgh, son derece estetik binaları ve büyüleyici 

anıt ve tarihi eserleri ile Büyük Britanya'nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biridir. 2. Dünya Savaşı sırasında 

bombalanmayan ender Britanya şehirlerinden biri olduğu için kentteki bütün tarihi kalıntılar ve eski binalar ayaktadır ve bunlar 

şehrin güzelliğine ayrı bir anlam katmaktadır.  

Ayrıca bir endüstri şehri olmaması ve geniş topraklarına rağmen 500 bin civarında nüfusa sahip olması da Edinburgh'un bu 

güzelliğini korumasına yardımcı olmuştur. 

Edinburgh’ta Edinburgh kalesi, İskoçya parlamentosu, Princess Street Garden gibi bir çok yer ziyaret edilecektir. Dünyanın en 

ünlü viskilerini yapan tadım yerleri ve İskoçların geleneksel giydikleri kıyafetleri ( Kilts) yapan yerleri ve müzeleri görme şansı 

olacaktır. Ayrıca sadece İskoçya’da yapılan geleneksel yemekleri olan Haggis de yenilecektir. 

Glasgow İskoçya'nın en büyük şehridir. 

Şehir Victoria devrinde Britanya İmparatorluğu'nun ikinci şehri olarak bilinirdi. Şehrin nüfusu 19. yüzyılın sonlarında ve 20. 

yüzyılbaşında 1 milyonun üzerine çıkmıştır. O yıllarda Londra ve Paris'in ardından Avrupa'da bu yoğunlukta nüfusa sahip 

üçüncü şehirdi. 2001 sayımlarına göre Glasgow'un nüfusu 629.501'dir. 

İskoçya’nın en büyük şehri olan Glasgow aynı zamanda Birleşik Krallık’ın üçüncü yüksek nüfuslu şehridir. Alışveriş merkezleri 

ve tiyatroların çokluğu şehrin Birleşik Krallık’ın Londra’dan sonraki ikinci canlı şehri olduğunun kanıtıdır.  

Bunchanan Street, Glasgow’un ana alışveriş bölgesidir ve dünyanın en iyi 7. alışveriş bölgesi seçilmiştir. Şehrin gezilmesi 

gereken önemli müzeleri arasında Kelvingrove Sanat Galerisi, Hunterian Müzesi ve Ulaştırma Müzesi yer almaktadır. Ayrıca 

şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için botanik bahçeleri, huzurlu ve sakin bir ortam sağlayacaktır.  

Loch Lomond 

Lomond Gölü Britanya adasındaki göller arasında tatlı su kaynağı olması bakımından önemli göllerden biridir. İskoç dilinde bu 

yapıdaki göllere verilen genel bir ad olan Loch ile nitelendirilmiştir. Göl, bünyesinde 60 civarında ada barındırmaktadır. Loch 

Lomond ve Trossachs Millî Parkı sınırları içerisinde yer almakta olan göl, kendine has ekosistemi ile koruma altına alınmıştır. 

39Km uzunllugunda 8km genişliginde ve 190metre derinligindedir. 

Forth Bridge Köprüsü (İngilizce: Forth Bridge ya da Forth Rail Bridge)  

İskoçya'da bir demiryolu köprüsüdür. 1882 - 1890 yılında inşa edilmiştir. Üç ana bölüm ve her biri yaklaşık 520 metre 

uzunluğundadır. Köprü 2,529 metre uzunluğunda ve deniz seviyesinden 46 metre yüksekliktedir. Köprüden her gün yaklaşık 

190-200 tren geçmektedir. 

Köprü aynı zamanda 2015 yılında berlinde yapılan toplantıda UNESCO dünya mirasları listesine konmuş ve Çine setti ve Taj 

Mahal ile aynı kategoriye konmuşturç 

Architects: Benjamin Baker, Sir John Fowler, 1st Baronet 
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İRLANDA 
 

Deniz kıyısında bulunması dolayısıyla ılıman bir iklime sahip olan Dublin, sanılanın aksine İrlanda’nın kuzeyi kadar çok yağış 
almamaktadır. Serin bir yaz iklimine ve ılık bir kışa sahip olan Dublin’i ziyaret etmek için en uygun mevsim mayıs – haziran 
aylarıdır. En çok bu aylarda yüzünü gösteren güneşli havalar size; Dublin’in doğasını daha canlı ve parlak görebilme şansı 
verecektir. 
Dublin Şehir Turu (Dublin Kalesi, Chester Beatty Kütüphanesi, Trinity Koleji Eski , Hıristiyan Kilisesi Katedrali,Temple Bar 
bölgesi, Oconnel Caddesi. 

 
 

       
 

   
 
 
 
 
 



Konaklama: 
Gruplarımıza Londra merkezinde bulunan konforlu 3,4 ve 5 * otelerde konaklama ve kahvaltı ayarlamaktayız. 
 

 
                          

  

Transferler:  

Gruplar Havalanından grubun sayısına göre özel otobüslerimizle alınıp  ve tüm gezi boyunca gruba hizmet 

vermektedir. 

   

 

 

 



Yemekler:  

Tüm yemekleri  temiz, leziz ve güzel restoranlarda organize etmekteyiz.                                       

          

  
Rehber:  

İngitereyi, İskoçyayı, Galleri, Kuzey İrlandayı ve İrlandayı çok iyi bilen rehberimiz tüm gezi boyunca gruba eşlik edecektir.  

 



 

 



                     

TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birligi ) DERGİSİNDE ÇIKAN REKLAMIMIZ 

 

                                                                                        


