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

Bansko Kayak Turu

19.01.2019'den t baren kalkışlı

199,00 EUR
1.216,11 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
3 Akşam Yemeği Dahil
Fırsat
Türkçe Rehberli

1.Gün: İstanbul-Bansko "Otobüs Yolculuğu"
Turumuzun lk günü saat 21:00 Kadıköy Evlend rme Da res önünde buluşarak başlıyor ve Ed rne üzer nden
Kapıkule’ye devam ed yoruz. Çıkış şlemler n n ardından Bulgar stan’a geçerek, Bansko’ya doğru hareket ed yoruz.
Gece boyunca yolculuğumuz devam ed yor...

2.Gün: Bansko "Kayak Keyf "
Sabah erken saatlerde varışımız ardından kolay, orta ve zor dereceler nde toplamda 72 km uzunluğa sah p, Kış
Ol mp yatlarına ve Dünya Şamp yonalarına ev sah pl ğ yapmış, aynı zamanda Dünya Şamp yonu Alberto Tomba’nın
kayak yaptığı ve Tomba p st olarak anılan 2600 metreden başlayan p stler s zler bekl yor. Geceleme otel n zde.

3.Gün: Bansko "Kayak Keyf "
Sabah kahvaltısının ardından bütün gün p stlerde kayak yapmanın zevk n yaşayacaksınız. Arzu eden m saf rler m z
kayak yapmanın dışında Bansko Kasabası'nın tar h ve doğal güzell kler nden faydalanab l rler. Geceleme otelde.

4.Gün: Bansko "Kayak Keyf "
Sabah kahvaltının ardından tam gün p stlerde kayak yapmanın zevk n yaşayacaksınız. Arzu eden m saf rler m z
kayak yapmanın dışında Bansko Kasabası'nın tar h ve doğal güzell kler nden faydalanab l rler. Geceleme otel n zde.

5.Gün: Bansko-İstanbul
Sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve İstanbul'a doğru hareket. Gece saatler ne İstanbul'a varış. B r
sonrak seyahat n zde görüşmek üzere...

F yata dah l olan h zmetler
Lüks otobüsler ile ulaşım
4* otelde 3 gece yarım pansiyon konaklama (5* Regnum otel seçeneğinde konaklama odakahvaltıdır.)
Araç içi ikramlar
Otel-Gondola-otel shuttle servis
Setur rehberlik hizmetleri
Regnum otelde kalacak misafirlerimize özel SPA hizmetlerinde %20 indirim
Seyahat Sağlık Sigortası (Kayak kazaları muaftır. Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam
dışındadır.)

F yata dah l olmayan h zmetler

15 TL yurt dışı çıkış fonu

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

Skipass ücretleri
Kayak kiralama ücretleri
Ekstra geziler ve kişisel harcamalar
Fiyata dahil olduğu belirtilmeyen herşey
Vize ücreti ve hizmet bedeli
Şehir Vergisi
Regnum otelde akşam yemekleri (Gecelik kişibaşı 18 eur)

Öneml Notlar
***Setur tarafından yapılan seyahat sigortası olası kayak kazalarını kapsamamaktadır. Kişisel
olarak kayak kaza sigortası yaptırmanız önerilmektedir.
Perun Lodge Hotel Bansko 4* için bahsi geçen oda tipi Studio Standard Oda'dır. Otelin ücretsiz
shuttle hizmeti bulunmaktadır.
Regnum otel için bahsi geçen oda tipi Executive (1 bedroom) 'dur.
Üç kişilik odalarda üçüncü yatak standart yataktan küçük olup, ek yatak verilmektedir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Türk vatandaşları için Bulgaristan’a girişlerde vize gerekmektedir.
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.
Tek anne yada tek baba ile yapılan seyahatlerde yada ikisinin birden bulunmadığı çocuklu ailelerin
sınır geçişlerinde noterden alınmış muvafakatname ibraz etmek gerekmektedir.
Odaların teslimi en erken 15:00 itibariyle başlayacaktır.
Otel konaklama konsepti yarım pansiyon olup, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tur ücretine
dahildir.
Alınacak tüm içecekler ve bu iki öğün haricindeki tüm yiyecekler ile minibar vb. kullanımları ekstra
fiyatlandırılmaktadır. (Akşam yemeklerinde alınacak içecekler de ücretlidir)
Regnum otel seçeneğinde konaklama oda-kahvaltı şeklindedir.

Bansko(3) 19-23 Ocak / Perun Lodge Hotel 4* vb.
Ç
Tar h
19.01.2019
23.01.2019

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 - 5 yaş

1. Çocuk
6 - 10 yaş

2. Çocuk
0 - 5 yaş

2. Çocuk
6 - 10 yaş

199,00 EUR

199,00 EUR

299,00 EUR

99,00 EUR

189,00 EUR

99,00 EUR

179,00 EUR

Bansko(3) 19-23 Ocak / Regnum Bansko 5* vb.

Tar h
19.01.2019
23.01.2019

Ç (https://www.setur.com.tr)
K ş l k Oda Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 5 yaş

1. Çocuk
6 - 10 yaş

2. Çocuk
0 - 5 yaş

2. Çocuk
6 - 10 yaş

289,00 EUR

489,00 EUR

99,00 EUR

239,00 EUR

99,00 EUR

179,00 EUR

279,00 EUR

