(https://www.setur.com.tr)

İpekyolu Özbek stan Turu
19.04.2019'den t baren kalkışlı

1.457,00 EUR
8.798,68 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
4 Akşam Yemeği Dahil
Setur Select
Turlar Dahil

1.Gün İstanbul - Semerkant "Buluşma"
Yolculuğumuza Atatürk Haval manı Dış Hatlar G d ş Term nal nde Seturselect desk nde saat 19:00’da buluşarak
başlıyoruz.

2.Gün Semerkand "Semerkant Şeh r Turu ve Semerkant Yerel Ev'de Akşam Yemeğ "
Sabaha karşı Semerkant’a varışımız le b rl kte haval manında karşılanıyoruz. Otele transfer m z n ardından
d nlenme. Sabah kahvaltımızı otelde alacağız. Yerel restaurantda alacağımız öğle yemeğ sonrasında Shah- -Z nda
Mezarlığı, Uluğbey Gözlemev gez ler n n ardından Aksak T mur olarak b l nen Özbek stan’da tar h kurucu olarak
kabul ed len T murlenk’ n Gur-Em r adı ver len türbes n z yaret ed yoruz. Mull Qalander Cam n z yaret m z n
ardından akşam yemeğ m z Semerkant Yerel Ev’de alıyoruz. Gecelemem z Semerkant’da otelded r.

3.Gün Semerkand-Buhara "Buhara Şeh r Turu ve Şah-ı Nakş bend Anıt Mezarı Z yaret "
Kahvaltı sonrası Buhara’ya g tmek ç n otelden hareket ed yoruz. Buhara’ya yolculuğumuz esnasında İslam al m
İmam Buhar ’n n türbes n z yaret ed yoruz. Ortaçağın en güzel kervansaraylarından b r olan Rabat Mal k’ gezmek
ç n mola ver yoruz. Ardından şehre varıyoruz. Buhara Em rler n n yazlık sarayları olan S tora Moh Hossa’y z yaret
ed yoruz, bu saray doğu ve Avrupa m mar elementler n b rleşt r lerek nşa ed lm şt r. Şah-ı Nakş bend ’n n anıt
mezarı z yaret sonrasında konaklayacak olduğumuz otel m ze g d yoruz. Akşam yemeğ n n ardından geceleme
Buhara’da otel m zde.

4.Gün Buhara "Unesco Dünya M rası Tar h Yerle ve Şeh r Turu"
Sabah kahvaltısı sonrasında Buhara’nın merkez nde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür M rası l stes nde yer alan
tar h yerler gezmek ç n hareket ed yoruz. Gez m z sırasında M r Arap Medreses , Magok -Attar Cam , S nagog,
Abdulaz z Han Medreses , Leb -Hauz Kompleks , Nad r Devan-Beg ve Khanaka Medreseler ve Chor-M nor
Medreseler n gez yoruz. Ayrıca Uluğbek Medreses dışarıdan olmak üzere Ark Kales , Saman ler Türbes ve ChashmaAyub Mozoleler görülecek yerler arasındadır. Gez m z sonrasında alışver ş ç n serbest zaman. Akşam yemeğ m z
alıyoruz. Ardından gecelemem z otel m zded r.

5.Gün Buhara - Taşkent "Taşkent Şeh r Turu"
Sabah kahvaltısının ardından haval manına transfer ve Özbek stan Havayolları tar fel sefer le 10.20’de Taşkent
uçuşumuzu gerçekleşt r yoruz. 11.20 dek varışımız sonrasında Merkez Asya’nın en büyük şeh rler nden b r olan
Taşkent şeh r turumuza başlıyoruz, Taşkent yaklaşık 3 m lyon nüfusu ve 2000 yıldan fazla tar h le ön plana
çıkmaktadır. Taşkent kel mes Özbekçe ’de "Taş Şeh r" olarak tercüme ed l r. Gez esnasında Esk Şeh r bölges ndek
Hast-İmam kompleks , Çarsı tar h pazarını gez yoruz ve ardından şeh r merkez nde bulunan Am r Temur meydanına
doğru hareket ed yoruz. Deprem Anıtı ve Metro gez ler m z gerçekleşt r yoruz. Turumuz sonrasında Otel m ze dönüş.
Akşam yemeğ n alıyoruz. Geceleme otel m zde.

6.Gün Taşkent
- İstanbul
(https://www.setur.com.tr)
Sabah kahvaltısınının ardından haval manına hareket ed yoruz. Türk Havayolları uçuşu le İstanbul uçuşumuzu
gerçekleşt r yoruz varışımız le b rl kte turumuzu sonlandırıyoruz. Farklı b r organ zasyonda buluşmak d leğ yle…

Setur Select
Bu bir Setur Select turudur.
Setur Select (http://www.seturselect.com)

Otel B lg ler
DiliMah Premium Luxury Semerkand 4* veya benzeri
Grand Emir Residence Buhara 4* veya benzeri
Lotte City Tashkent Palace 4* veya benzeri

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları ile gidiş dönüş ekonomi sınıf uçak bileti
Belirtilen otellerde 5 gece 6 gün oda&kahvaltı bazında konaklama
Havalimanı vergileri
Havaalanı – Otel – Havaalanı transferleri
Belirtilen tüm geziler
Öğle Yemekleri
Akşam Yemekleri
Setur rehberlik hizmetleri(Varışa istinaden rehberlik verilecektir.)
Seyahat Sigortası(Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)
1 adet yerel gösteri
Gerekli olan müze, ören yeri giriş ücretleri
Yerel hava yolları ile Buharadan - Taşkent'e ekonomi sınıf uçak bileti
Semerkant'da tarihi konakta Özbek pilavı pişirme denetimi (masterclass)
Buhara'da Moda ve Dans Show
Buhara'da Dünyaca ünlü kukla sanatçısı İskender Kerimov'un atölyesine ziyaret
Semerkant'da dut ağacı kabuklarından yapılan kağıt üretimini görebileceğimiz imalathane gezisi

Öneml Notlar
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Yeşil pasaport sahipleri için vizeye ihtiyaç yoktur.
Üç kişilik oda müsaitlik doğrultusunda verilmektedir.
Üç kişilik oda müsaitliği olur ise 3.kişi için katlanabilir yatak verilmektedir.

Yurtdışı çıkış harcı (15 TL) fiyatımıza dahil değildir.
(https://www.setur.com.tr)

Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
15 kişinin altındaki turlarımıza İstanbul çıkışlı rehber verilmeyecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Setur, program içeriği aynı kalmak kaydıyla programda gezilecek yerlerin sırasını, gününü,
saatlerini değiştirebilir.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

Semerkant(2) – Buhara(2) - Taşkent(1) 19-24 N san / Türk Havayolları
Ç
Tar h
19.04.2019
24.04.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.457,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.457,00 EUR

1.707,00 EUR

