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Alsace Noel Pazarları
22.12.2018'den t baren kalkışlı

798,00 EUR
4.313,91 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Setur Select
Türkçe Rehberli
Yeşil Pasaporta Vizesiz
Türkiye Çıkışlı / Varışlı

1. Gün: İstanbul-Basel-Colmar "Colmar Tanıtım Turu"
Atatürk haval manı Dış Hatlar Term nal SETUR Desk nde Setur görevl s le buluşma. Uçağa b n ş
şlemler n n ardından Basel’e hareket. Yaklaşık 3,5 saatl k b r uçuşun ardından Basel’e varış ve ardından
Alsace Bölges n n değ l tüm Fransa’nın en y korunmuş köyler nden b r olan Colmar’a transfer oluyoruz.
Alsace Bölges ’n n Vened k’ olan Colmar’ı rehber m z eşl ğ nde keşfed yor ve sonrasında otel m ze
yerleşme. Akşam Colmar noel pazarlarını keşfe çıkıyoruz. Geceleme otel m zde.

2. Gün: Colmar "Strazburg ve Oberna Turları"
Sabah saatler nde Strazburg'a doğru yol alıyor ve Avrupa B rl ğ ’n n öneml merkezler nden olan bu güzel
şehr keşfe çıkıyoruz. Esk şeh r, Avrupa mahalles , tar h köprüler har ka b r şeh r manzarası sunar
gezg nlere. Avrupa’nın kavşağı sayılan kent, Avrupa Konsey ’n n Parlamentosu’nu barındırır aynı
zamanda. Bu tar h ve aynı zamanda d nam k kent keşfed yoruz. Tur esnasında Strazburg Katedral n
z yaret edeceğ z. Strazburg Kathedral katol k b r k l se olup aynı zamanda da Got k m mar n n en güzel
eserler nden b r olarak kabul ed l r. K l sey rehber m z eşl ğ nde gezd kten sonra yaklaşık yarım saat
mesafede bulunan Oberna 'ye doğru yola çıkıyoruz. Burada noel pazarlarını gezd kten sonra Colmar'a
dönüyor ve bu güzel şeh rdek noel pazarlarını keşfed yoruz. Geceleme Colmar'da k otel m zde.

3. Gün: Colmar "Egu she m-R quew hr Turları"
Kahvaltı sonrası 2013 yılında Fransa’nın en gözde köyü seç len Egu she m Köyü’nü z yaret ed yoruz.
Ardından şarap yolunu zleyerek Alsace bağlarının tam ortasına konulmuş, Ortaçağ m mar s n n en güzel
örnekler n sunan R quew hr kasabasına varıyoruz. Bu k köydek noel pazarlarını keşfed yor ve
sonrasında Colmar'da k otel m ze ger dönüyoruz. Akşam Colmar'da grup olarak akşam yemeğ m z
alıyoruz.

4. Gün: Colmar-Basel-İstanbul
Kahvaltı sonrası otelden çıkış şlemler ve Basel'e hareket. Ren Nehr 'n n ortadan k ye ayırdığı, dünyanın
en zeng n şeh rler nden b r olan, Basel' panoram k olarak keşfed yor ve sonrasında İstanbul uçuşu ç n
Basel haval manına hareket ed yoruz. Uçağa b n ş şlemler n n ardından yaklaşık 3 saatl k yolculuk
sonrası İstanbul’a varış. S zlere vereceğ m z h zmet kal tes n arttırmak adına anket formlarını
doldurmanız b z m ç n öneml d r. B r sonrak seyahat n zde görüşmek üzere !

Oteller
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Best Western Bristol Colmar 4* vb.

F yata dah l olan h zmetler
Türk Havayolları İstanbul-Basel-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bilet
Havalimanı vergileri
Colmar'da 3 gece 4* otelde konaklama
Sabah Kahvaltıları
1 Setur Akşam yemeği
Havalimanı-Otel-Havalimanı transferleri
Eguisheim tanıtım turu
Colmar tanıtım turu
Riquewihr tanıtım turu
Strasbourg şehir tanıtım turu ve Kathedral giriş ücreti
Basel şehir tanıtım turu
Şehirler arası tüm transferler
Setur rehberlik hizmeti
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml Notlar
Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda
değişiklik yapabilir.
Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır. Müsaitlik olması durumunda
üçüncü kişi için ek yatak verilir.
Akşam yemeğinde içecekler hariçtir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu
değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Program için vize gerekmektedir. Lütfen vize departmanı ile iletişime geçiniz.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj
taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
https://www.setur.com.tr/alsace-noel-pazarlar
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Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

Colmar(3) 22-25 Aralık / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
22.12.2018
25.12.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

798,00 EUR

798,00 EUR

1.098,00 EUR

198,00 EUR

778,00 EUR
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