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H A R R Y  P O T T E R  L O N D R A ’ D A 
 

Bu bilgilendirme dosyasında, Pangea Voyage Londra Harry Potter Turu hakkında rota, hizmet, 

aktivite, ücret ve içerik detayları bulunmaktadır. Tura katılım ücreti, 900 £ olarak belirlenmiştir. 

 

 

Tarihler & Destinasyon 

Londra turlarımız, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşecektir. Güncel tur tarihlerimize web sitemizde 

ulaşabilirsiniz. Gezimiz toplamda dört gün sürmektedir. Ulaşımımızı, İstanbul ve Londra arasında 

direkt uçuşlarla sağlayacağız. Warner Bros stüdyolarını, Sherlock Holmes’ün evini, birbirinden özel 

müzeleri ve Londra’nın önemli yapılarını ziyaret edeceğiz. Bu masalsı Londra gezimizde rehberliğimizi 

Yılmaz Ermi Kalyoncu yapacaktır. Merak ettiğiniz tüm detaylar için bize ulaşabilirsiniz. 

 

 

Pasaport & Vize 

Gezimiz için geçerli bir pasaporta ve İngiltere vizesine ihtiyacınız bulunuyor. Pasaport ve vize işlemleri 

ile ilgili tur danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. İngiltere vize işlemleri ile firmamız ilgilenmektedir. 

İngiltere vizenizin altı aylık geçerlilik süresi olacak ve bu sürede tekrar kullanabileceksiniz. 

 

 

Yasal Uyarı 

Firmamız tarafından düzenlenmekte olan Londra Turu, resmi bir Warner Bros. Entertainment, Inc. 

organizasyonu değildir. Söz konusu Londra gezimiz Warner Bros şirketi, Harry Potter kitap serisinin 

yayın hakkı sahipleri ve eserin yazarı J. K. Rowling’in resmi temsilcileri tarafından düzenlenen veya 

onaylanan bir program değildir. Londra turumuz kapsamında, Harry Potter film serisinin çekildiği 

yetkili Warner Bros stüdyolarını ve Sherlock Holmes çekim mekânlarını ziyaret ediyoruz. Harry Potter 

kitap ve film serisinin tüm hakları Warner Bros, Scholastic Corporation ve J. K. Rowling’e aittir. 
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Acenta Bilgileri 

Pangea Voyage, bir Lamel Travel & Pozitif Turistik Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti. iştirakidir. Vize işlemleri, 

seyahat sağlık sigortası, uçak bileti satışı, konaklama rezervasyonu, fuar etkinlikleri, yurt içi ve yurt 

dışı turlar gibi birçok hizmet için bize ulaşabilirsiniz. Haklarınızın yasal güvence altında olması için, 

TÜRSAB üzerinden firmanızı kontrol ediniz. Yetki belgesi olmayan firmaları lütfen yetkililere 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 etkinliklerimiz, TÜRSAB güvencesi altındadır. TÜRSAB Dijital 

Doğrulama Sistemi üzerinden 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. 

 

 

Konaklama & Yemek & Alışveriş 

Seyahatimiz kapsamında dört yıldızlı lüks bir tesiste konaklama yapacağız. Otelimiz, Londra şehir 

merkezinde yer almaktadır. Tüm odalar iki kişiliktir. Sabah kahvaltısı bulunmaktadır. Konaklama 

esnasında ücretsiz internet erişiminden faydalanabilirsiniz. 

 

Yemek ve eğlence için şehirde birbirinden güzel seçenekler bulunuyor. Gün içinde nefis geziler 

yaparken, akşam saatlerini de tamamen kendimize ayıracağız. Alışveriş ve eğlence için tüm faydalı 

bilgileri sizle paylaşıyoruz. Londra’daki bu dört günümüzün her dakikası maksimum verimle geçecek. 

 

 

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 sözleşmeye göre ücretin 

%50’si ödenmektedir. Kalan ücreti, seyahat başlangıç döneminde 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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Ücrete Neler Dâhil? 
Uçak Biletleri 
Otel Konaklamaları 
Kahvaltılar 
Havalimanı Transferleri 
Şehir İçi Ulaşım 
Şehir Vergileri 
Profesyonel Rehberlik 
Seyahat Sağlık Sigortası 
Warner Bros Stüdyolarında Harry Potter Turu 
Harry Potter Konseptli Hediye Paketi 
Yurt Dışı Çıkış Harcı 
Tüm Müze Girişleri 
 
 

 

 
 
 

Diğer Giderler Neler? 
Gezi esnasında vize, alışveriş, eğlence, akşam 

yemeği gibi kişisel giderleriniz olacak. Tüm 
bunları göz önüne alarak, kendiniz için sağlıklı bir 

bütçe hesaplaması yapabilirsiniz. 
 

Turda Neler Var? 
Londra Şehir Turu 

WB Stüdyolarında Harry Potter Turu 
Müze Gezileri 

Sherlock Holmes Turu 
Pangea Seyahat Atölyesi 

İngiltere Mutfak & Tarih Turu 
 

 

 

Çanta & Telefon & Diğer Bilgiler 

Dört günlük Londra maceramıza hazırlanırken ihtiyaç listemizi de eksiksiz yapmalıyız. Çantanıza neler 

almanız gerektiği hakkında size rehberlik yapıyoruz. Ayrıca bu hazırlık konusunda web sitemizden de 

faydalanabilirsiniz. Seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken püf noktaları var. Tüm bu detaylı 

bilgiler, sağlıklı ve verimli bir gezinin anahtarı adeta. 

 

Londra’dayken telefonunuzu ve banka kartlarınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Türkiye’den ayrılmadan 

önce operatörünüzü arayarak, İngiltere için nasıl paketler alabileceğinizi sorabilir ve duruma göre 

kararınızı verebilirsiniz. Banka kartlarınızın da yurt dışında kullanıma açık olup olmadığını, mobil 

şubenizden veya bankanızı arayarak öğrenebilirsiniz. 
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Birinci Gün | Londra 

Masalsı maceramıza başlamak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda buluşuyoruz. Pasaport 

kontrolümüzün ardından heyecan dolu bir yolculuk bizi bekliyor. İstanbul ve Londra arasındaki 

uçuşumuz yaklaşık dört saat sürecek ve Londra Heathrow Havalimanı’na varacağız. Londra’ya 

vardığımızda ilk olarak pasaport ve vize kontrolünden geçeceğiz. Ardından servisimizle konaklama 

yapacağımız otelimize varacağız ve dinlenmeye başlayacağız. Öğleden sonra şehri keşfetmeye 

başlayabiliriz. Ziyaret noktalarımız birbirlerine çok yakın mesafedeler. 

 

Londra’da ziyaret edilecek birçok önemli nokta bulunuyor. Gün içinde gezilecek noktaları listelerken 

birbirine yakın mesafelerde olmalarına özen gösterdik. Geçireceğimiz her dakika dolu dolu olmalı. 

Programı hazırlarken yemek, alışveriş, eğlence ve fotoğraf için geniş zaman kalmasını sağladık. 

 

İlk durağımız müzeler bölgesi… Otelimize 5 dakika mesafede bulunan bu bölgede Doğa Tarihi Müzesi, 

Bilim Müzesi ve Victoria & Albert Müzesi bulunuyor. Her birinde ayrı konseptler bizi bekliyor. Doğa 

Tarihi Müzesi’nde botanik, böcek bilimi, fosil bilimi, zooloji ve mineraloji alanında sayısız örnek yer 

almakta. Ayrıca Diplodocus dinozorunun iskeletinin kemikleri de burada. 

 

Bir diğer etkileyici müze de Londra Bilim Müzesi… Burada 300 binden fazla parça yer alıyor. Ayrıca 

ziyaretçilerin etkileşimli deneylere katılması da mümkün. Victoria & Albert Müzesi’nde de 

Botticelli’den Raffaello’ya kadar birçok ustanın eserleri yer alıyor. Birçok tarihi obje, İznik çinileri ve 

sayısız güzellik bir araya gelmiş. Bu üç müze, gerçekten nefis bir deneyim olacak. 

 

Yolumuzun üstünde Portobello’da tatlı bir mola vereceğiz. Portobello Market adlı bu bölge, şirin 

mekânları ve sokak pazarlarıyla insanın içini hoş ediyor. Günün en önemli kısmı için Warner Bros’a 

geçiyoruz. Seçmen Şapka bizi gruplara ayırdıktan sonra yaklaşık 4 saatlik masalsı bir stüdyo turumuz 

olacak. Akşam otele döndükten sonra yemek, eğlence ve dinlenme için serbest zamanımız başlıyor. 

 

Warner Bros Stüdyoları’nda bizi neler bekliyor? 

▪ Peron 9¾ 
▪ Yasak Orman 
▪ Büyük Salon 
▪ Diagon Sokağı 
▪ İksir Sınıfı 
▪ Düşünseli 
▪ Umbridge’in Odası 
▪ Kusturan Pastil 

▪ Basilisk 
▪ Şahgaga 
▪ Cincüceler 
▪ Aragog 
▪ Sırlar Odası 
▪ Görünmezlik Pelerini 
▪ Şamarcı Söğüt 
▪ Yeşil Perde Teknolojisi  

▪ 19 Yıl Sonra Kostümleri 
▪ Noel Balosu Kostümleri 
▪ Beuxbatons Kostümleri 
▪ Grafik Dizayn Çalışmaları 
▪ Kış Modelleri 
▪ Quidditch Formaları 
▪ Teknik Çizimler 
▪ Harry Potter Ürünleri 

▪ Quidditch Modelleri ▪ Privet Drive 4 Numara ▪ Hogwarts Express 
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İkinci Gün | Londra 

Güzel bir kahvaltının ardından ikinci günümüze başlıyoruz. İlk olarak Hyde Park ve Buckingham 

bölgesine geçeceğiz. Hyde Park’ta dünyaca ünlü bir köşe var. "Speaker’s Corner" adı verilen bu köşe, 

ifade özgürlüğünün sembolü olarak biliniyor. İnsanlar bu köşeye çıkarak istedikleri konuda konuşma 

yapıyorlar ve diğer insanlar tarafından dinleniyorlar. Ayrıca Hyde Park’ta bizi sincaplar, atlar, ördekler 

ve diğer dostlarımız bekliyor. Güne başlamak için oldukça huzurlu bir yer…  

 

Hyde Park sonrasında Buckingham Sarayı’ndayız. Burası, Kraliyet ailesine ev sahipliği yapıyor. Krallık 

hakkındaki tarihi bilgileri ve gelenekleri öğrendikten sonra gezimize devam ediyoruz. St. James’s Park 

üzerinde yürüyüş yaparak Gandhi Anıtı’na varıyoruz. Lincoln ve Churchill anıtları da burada... 

 

Gezi noktalarımız birbirlerine çok kısa yürüme mesafesindeler. Gandhi, Lincoln ve Churchill’in 

hayatlarına dair ilginç öyküleri dinledikten sonra Londra’nın sembol yapılarından biri olan Big 

Ben’deyiz. Burada London Eye ve Big Ben’i fotoğraflamak çok güzel olacak. 

 

Westminster gerçekten önemli bir bölge. Burada sırasıyla Westminster Köprüsü, Westminster Sarayı, 

Westminster Hall, St. Margaret’s Church ve Westminster Abbey’i ziyaret edeceğiz. Saray, ülkenin 

parlamento merkezi olma önemini taşıyor. Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası da burada yer alıyor.  

 

Bir saatlik öğle yemeği molası veriyoruz. Bu süreçte yakınlardaki "Peggy Porschen Belgravia" adlı şirin 

cupcake kafesini de ziyaret edebilirsiniz. Mekânın görüntüsü, en az tatlıları kadar nefis… Burası son 

dönemde özellikle Instagram için en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. 

 

Günün ikinci yarısında ilk olarak Temple Church ve St. Paul Katedrali’ni ziyaret edeceğiz. Özellikle 

Temple Church’ü, "Da Vinci Şifresi" filminden hemen hatırlayacaksınız. St. Paul Katedrali sonrasında 

Milenyum Köprüsü’nde güzel bir yürüyüş yapacağız. Bu köprü, Harry Potter serisinde kullanılan 

köprülerden biri… Yolun sonunda bizi Shakespeare’s Globe ve Tate Modern bekliyor. Orada 

bulunduğumuz dönemde Shakespeare’s Globe’da "Romeo & Juliet" sahneleniyor olacak. Serbest 

zamanınızda bu güzel oyunu izleyebilirsiniz. Tate Modern, içerisinde çok güzel eserler ve güzel bir 

konsept barındırıyor. Londra’nın müzeleri ve sergileri gerçekten çok kaliteli. 

 

Bu tatlı ziyaretlerin ardından sırada Londra’nın en önemli sembollerinden biri olan Tower Bridge var. 

Buraya varmadan hemen önce Borough Market’de şirin bir mola vereceğiz. Borough Market, tıpkı 

Portobello gibi renkli bir bölge… Tower Bridge gezimizin sonunda köprünün diğer ayağında Tower of 

London’a uğrayacağız. Günün son ziyaretinden sonra serbest zamanımız başlıyor. 

 

Ziyaret Noktaları: Hyde Park, Buckingham Sarayı, Gandhi Anıtı, Lincoln Anıtı, Churchill Anıtı, Big Ben, 

London Eye, Westminster Sarayı, Westminster Hall, Westminster Abbey, St. Margaret’s Church, 

Temple Church, St. Paul Katedrali, Milenyum Köprüsü, Shakespeare’s Globe, Tate Modern, Borough 

Market, Tower Bridge, Tower of London 
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Üçüncü Gün | Londra 

Kahvaltının ardından yeni güne adım atıyoruz. Bugün de birçok maceramız olacak. İlk olarak Oxford 

bölgesine geçiyoruz. Buradan sonraki yerler birbirlerine yaklaşık iki dakika mesafedeler. Bu sayede 

gün içinde birçok yer gezmiş ve pek yorulmamış olacağız. 

 

Londra’da yemek ve eğlence için çok güzel mekânlar var. Burada bulunacağımız sürede gün içinde 

tatlı molalar vereceğiz. Akşamları da sohbet ve eğlence için geleneksel İngiliz publarına ve kafelere 

gideceğiz. Londra, fotoğraf için de çok güzel bir şehir. Köprüler, tarihi yapılar, kırmızı telefon 

kulübeleri, metro durakları, parklar, çift katlı kırmızı otobüsler ve çok daha fazlası bizi bekliyor. 

 

Carnaby de, tıpkı Oxford Caddesi gibi renkli ve oldukça hareketli bir bölge. Bu iki şahane bölge, 

birbirlerine iki dakika mesafedeler. Carnaby sonrasında yine yakınlardaki Piccadilly Circus’a geçiyoruz. 

Burayı da başta Harry Potter serisi olmak üzere birçok filmden tanıyacaksınız. Londra’nın kalbi 

diyebileceğimiz merkezlerden biri… 

 

Sırada Chinatown var. Bugün birçok ülkede Çin mahalleleri bulunuyor. Bunların en güzellerinden biri 

de Londra’da. Farklı tatlar ve ilginç dükkânlar çok fazla. Chinatown sonrasında çok fotojenik bir 

köşeye geçiyoruz. Neal’s Yard adlı bu küçük bölge, özellikle Londra’yı fotoğraflayan kişilerin en çok 

tercih ettikleri yerlerden biri… Buradaki gezimizin ardından alışverişin kalbi Covent Garden’a 

geçiyoruz. Covent Garden, el sanatları ürünleri ve çeşit çeşit mağazaya ev sahipliği yapan bir yer. 

 

Bir saatlik yemek molası veriyoruz. Ardından Leicester Meydanı’nı keşfetmeye başlayabiliriz. 

Londra’nın en önemli meydanlarından biri olan bu bölgeyi gezdikten sonra yakınlardaki iki güzel 

galeriyi ziyaret edeceğiz. Sırasıyla Ulusal Portre Galerisi ve Ulusal Galeri’yi gezeceğiz. Bu iki müzede 

sayısız eser bulunuyor. Londra macerası, kültürel anlamda çok şey katacak. 

 

Günün finalini bir diğer ünlü meydan Trafalgar’da yapacağız. Programdaki gezilerimizi tamamladıktan 

sonra serbest zamanımız başlıyor. Tıpkı önceki iki günde olduğu gibi dileyenler otele geçebilir, 

dileyenler şehrin büyüleyici renklerini keşfetmeye devam edebilirler. Bireysel hareket etmek 

isteyenler için güzel bir şehir rehberi hazırladık. Bu rehber, gezi boyunca sizle olacak. Telefonunuza 

PDF olarak da yükleyebileceğiniz bu rehberde, şehirdeki tüm eğlence ve yemek mekânları yer alıyor. 

Alışveriş, döviz, şehir içi ulaşım, otele ulaşım, tiyatro, opera, hastane, eczane, polis, büyükelçilik ve 

diğer konularda da ayrıntılı bilgilere kolaylıkla ulaşabileceksiniz. 

 

Ziyaret Noktaları: Oxford Caddesi, Carnaby, Piccadilly Circus, Chinatown, Neal’s Yard, Covent Garden, 

Leicester Meydanı, Ulusal Portre Galerisi, Ulusal Galeri, Trafalgar Meydanı 

 

 

 

 
 

 



 
7 

Dördüncü Gün | Londra 

Londra’daki son günümüze başlıyoruz. Akşam saatlerindeki uçağımıza kadar geniş bir vaktimiz var. 

Kahvaltıdan sonra otelden ayrılıyoruz ve ilk olarak Wallace Collection’a gidiyoruz. Burada çok güzel 

eserler bizi bekliyor. Sonrasında ise Baker Sokağı’nda olacağız ve Sherlock Holmes’ün evini ziyaret 

edeceğiz. Sherlock ve Dr. Watson’a selam verdikten sonra Abbey Road’a geçiyoruz. 

 

Abbey Road, Beatles’ın o tarihi pozuyla ünlü. Burayı gördükten sonra Camden bölgesine varıyoruz. 

Camden, Londra’nın en kendine has noktalarından biri… Camden Pazarı’na geniş bir zaman ayırdık. 

Burada şirin kafeler, lezzetli restoranlar, sokak tezgâhları ve sürekli hareket var. Londra’da en çok 

seveceğiniz yerlerden biri olacağını düşünüyoruz. Ünlü müzisyen Amy Winehouse onuruna dikilen 

anıtı da ziyaret ettikten sonra King’s Cross’a doğru yol alıyoruz. 

 

King’s Cross, Harry Potter kurgusal evreninin en sembolik yerlerinden biri… Peron 9¾ burada 

bulunuyor. Bu peronda birbirinden farklı pozlar vereceğiz. Ardından Britanya Müzesi’ne geçiyoruz. Bu 

müze, dünya üzerinde ziyaret edebileceğiniz en önemli müzelerden biri… İçerisinde birçok kültürden 

sayısız eser bulunuyor. Bu güzel gezinin ardından sırada Britanya Kütüphanesi var. Kütüphane, her 

geçen sene yeni içeriklerle genişliyor. Burası için "Dünyanın Hafızası" desek pek de yanlış olmaz. Tarihi 

Kadeş Antlaşması ve Beatles’ın el yazması çalışmaları da burada yer alıyor. Güneş batarken soluğu Sky 

Garden’da alacağız. Sky Garden, halka açık bir bahçe… Londra’yı yukarıdan görmemizi sağlayan bir 

terasa kurulu… Bu eşsiz şehir ayaklarımızın altında olacak. 

 

Londra’da bulunacağımız süreçte birçok tarihi kişiye ve olaya da odaklanacağız. Isaac Newton, Agatha 

Christie, William Shakespeare, Kraliçe Elizabeth, Charles Dickens, Emily Brontë, George Orwell, J. R. R. 

Tolkien, Stephen Hawking, The Beatles, Queen ve çok daha fazlası… 

 

Her anlamda dolu dolu yaşayacağımız bir Londra macerasının ardından akşam saatlerinde uçağa 

bineceğiz ve İstanbul’a varacağız. Artık veda zamanı… Bu güzel deneyimin bir parçası olduğunuz için 

teşekkür ederiz. Gelecek maceralarda görüşmek üzere… 

 

Ziyaret Noktaları: Wallace Collection, Sherlock Holmes Müzesi, Abbey Road, Camden Pazarı, Amy 

Winehouse Anıtı, King’s Cross İstasyonu, Britanya Müzesi, Britanya Kütüphanesi, Sky Garden 
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