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

Bal Turu

11.02.2019'den t baren kalkışlı

999,00 USD
5.288,51 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Vizesiz

1.Gün: İstanbul-Aktarma Noktası-Bal
Bel rt len Haval manı dış hatlar term nal nden b let, bagaj ve gümrük şlemler n n ardından Aktarma noktası olan
Doha'ya hareket. Varışa st naden kısa b r bekley ş n ardından uçak değ şt r p Bal 'ye hareket. Geceleme uçakta.

2.Gün: Bal
Bal ye varışımızın ardından b z bekleyen özel otobüsümüz le otele transfer ve odalara yerleşme. Geceleme otelde.

3.Gün: Bal
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Bal 'n n eşs z den z, kum ve güneş nden yararlanma mkanı.
Geceleme otel m zde.

4.Gün: Bal
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Bal 'n n eşs z den z, kum ve güneş nden yararlanma mkanı.
Geceleme otel m zde.

5.Gün: Bal
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Bal 'n n eşs z den z, kum ve güneş nden yararlanma mkanı.
Geceleme otel m zde.

6.Gün: Bal
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Bal 'n n eşs z den z, kum ve güneş nden yararlanma mkanı.
Geceleme otel m zde.

7.Gün: Bal -Aktarma Noktası-İstanbul
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve haval manına transfer. Bal 'den ayrılıyoruz,
aktarma noktası olan Doha'ya hareket ardından uçak değ şt r p İstanbul'a uçuyoruz. İstanbul bel rt len
Haval manı'na varış.
**01 N san 2019 hareketl turda uçak saat ne bağlı olarak İstanbul'a varış 08 N san 2019 da olacaktır.**

Otel B lg ler
Holiday Inn Benoa 5* vb.

F yata dah l olan h zmetler
Qatar Havayolları ile ekonomi sınıf uçuşlar
Alan-otel-alan transferleri
Belirtilen otellerde 5 gece oda kahvaltı konaklama
Seyahat Sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml Notlar

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

***Satın alınan tur Asian Escapes organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de
katılımı muhtemel olacaktır.
Uçuş saatinden minimum 3 saat öncesinde belirtilen Havalimanı'nda olunması gerekmektedir.
Kesin otel ve uçuş bilgisi tur kalkış tarihinden 2 gün önce tarafınıza bildirilecektir.
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli( 15 TL ) dahil değildir.
İstanbul çıkışlı rehberlik hizmeti verilmemektedir.
Havayolları istediği anda bagaj kurallarını haber vermeksizin değiştirebilirler. 2 yaşın altındaki
çocukların bagaj hakkı yoktur.
Triple konaklama müsaitlik doğrultusunda sunulur. Müsaitlik var ise 3. Kişi için katlanabilir yatak
verilmektedir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir. Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
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.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.

Ekstra Turlar
Kintamani (Volkan) turu (Bali Adasi turu) Kişi Başı 60 USD
Bali adasinin en kapsamli turu. (Tam gunluk)
Sabah 09:00 da lobiden hareketle, dunyanin en iyi kalitedeki incileri oldugu kabul edilen
Endonezya incilerinin oldugu magazaya gidilir. Buradan Kintamani bolgesine dogru devam edilir.
Yol boyunca Batik agac oymaciligi, resim sanatlarinin gelistigi koyler gezilir, atolyelerde insanlarin
nasil calistigi gorulur, istenirse hediyelik alisverisi yapilir. Daha sonra tropical meyvelerin
tanitimina yonelik bir bahce gezilir. Kintamani bolgesine varildiginda yanardagin tam karsisinda bir
restoranda acik bufe ogle alinir. Donus yolunda kutsal su tapinagi ziyaret edilir. Daha sonra Bali
nin dunyaca unlu pirinc teraslari gorulmeye gidilir. Buradan da ubud daki maymun ormanina
yuruyus yapmaya gecilir. Son olarak icinde hala insanlarin yasadigi bali koy evi ziyaret edilir ve
otele donulur.
Rafting - Fil Safari Kişi Başı Kişi Başı 130 USD
Sabah 08:30 civarinda yola cikilir, once ubud bolgesinde rafting noktasina gidilir, on
bilgilendirmeden sonra kolay olan parkurda 12 km suren rafting yapilir acik bufe ogle yemegi
yendikten sonra fil safarinin yapilacagi Toro parkina devam edilir. Fillerle ilgili bilgi alindiktan sonra
ormainin icinde 35 ila 40 dakika suren fil gezisi yapilir eger raftingle beraber alindiysa bu turun
bitiminde fillerin ufak sovunu da izlemek mumkun olur buradan da yaklasik 16:00 sularinda otele
donulur.
Tanah Lot turu Kişi Başı 45 USD
Bali kulturu ile daha fazla ilgilenen misafirlere onerilir. Ogleden sonra 14:00 de lobiden hareket
edilir, once adanin ikinci buyuk tapinagi olan mengwi tapinagi ziyaret edilir, sonra da balinin
simgelerinden olan olan okyanusun uzerindeki kayalara insa edilmis olan tanah lot tapinagi ziyaret
edilir, burada da gun batimi izlendikten sonra otele donulur.

Uluwatu Turu 70 USD

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

Uluwatu turumuza Hint okyanusuna bakan kayalarin uzerine kurulmus bir Hindu tapinagi olan
Uluwatu Tapinagi ile basliyoruz, burada nefis gunbatimina sahit olacagiz, daha sonra geleneksel
Kecak ve Ates danslarindan ornekler seyredecegimiz acik hava tiyatromuza gececegiz, buradaki
showlari gercekten cok begeneceksiniz. Turumuzu Jimbaran plajinda nefis Deniz urunlerinden
olusan Aksam yemegimiz ile noktaliyoruz.
3 Farkli deneyimi yasayabileceginiz bu turu sakin kacirmayin
Set Menü Deniz Masulleri Aksam Yemegi(Ucretsiz Transfer) Kişi Başı 45 USD
Jimbarang Bay kumsalinda mekemmel atmosfer ile deniz mahsullerinin tadina varma sansina
sahipsiniz, Set menu detalyarini asagida bulabilrsiniz.

Yerel H zmetler Hakkında Öneml B lg lend rme
Satın alınan tur Asian Escapes organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de
katılımı muhtemel olacaktır.

Bal (5) 11-17 Şubat / Qatar Havayolları
Ç
Tar h
11.02.2019
17.02.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

999,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 10 yaş

F yat Sorunuz

1.299,00 USD

949,00 USD

Bal (5) 01-08 N san / Qatar Havayolları
Ç
Tar h
01.04.2019
08.04.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

999,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

1.299,00 USD

