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Barcelona Turu
19.01.2019'den t baren kalkışlı

648,00 EUR
4.602,10 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Türkçe Rehberli
Yeşil Pasaporta Vizesiz
Türkiye Çıkışlı / Varışlı

1.Gün: İstanbul-Barcelona "Şeh r Turu"
Dış hatlar term nal nde bel rt len buluşma noktasında Setur görevl s ve rehber n z le buluşma. Uçağa b n ş
şlemler n n ardından Barcelona ‘ya hareket. İspanya ‘nın Katalan bölges nde bulunan Barcelona’da sanata,
m mar ye, kültüre, eğlence ve alışver şe doyamayacaksınız. Yaklaşık 4 saatl k uçuşun ardından tüm bu
güzell kler rehber m z eşl ğ nde tanımaya başlıyoruz. Şeh r keş f turumuz sonunda otel m ze hareket ve
d nlenmen z ç n serbest zaman.

2.Gün: Barcelona "Serbest Gün"
Sabah kahvaltısının ardından Barcelona'yı keşfetmek ç n serbest zamanınız olacak. Rehber n z n öner ler
doğrultusunda Park Güell'e g deb l r veya b tmeyen k l se olarak da b l nen La Sagrada Fam l a'yı gezeb l r
veya Barcelona'nın sah l bölges olan Barceloneta'yı keşfedeb l rs n z. Geceleme otelde.

3.Gün: Barcelona "Ekstra F gueras-Dal Müzes Turu"
Dünyanın en çılgın sanatçısını yakından tanıma mkanı! Dünyanın en kend ne özgü ve dah sanatçısının
kend eller yle tasarladığı müze, sanata en lg s zler b le kend ne hayran bırakıyor. Barcelona’ya 1,5 saat
mesafede bulunan F gueras kent nde yeralan müzede Salvador Dal ’n n dehasına hayran kalacaksınız.
Dönüş yolunda ünlü markaların nd r ml satış mağazalarının bulunduğu La Roca'da alışver ş ç n serbest
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zaman ve otele dönüş. Akşam arzu edenlerle Flamenko'yu yaşıyoruz. Akden z sularında yaratılmış en renkl
(https://www.setur.com.tr)
moza klerden b r olan flamenkonun kökler Akden z’ n ötes ne, H nd stan’a kadar g der. H nd stan’dan göçen
ç ngeneler Endülüs’te Arap m rasıyla buluşunca ortaya çok özgün b r müz k ve dans kompoz syonu çıkar.
Arap m rasını buraya taşıyan da Emev sarayından hal fen n öfkes yüzünden kaçan Z ryap’tır. Arapça fellah
(köylü) ve mengü (göçer) sözcükler nden türeyen flamenko, bugün hâlâ çağdaş göster sanatları arasındak
ayrıcalıklı yer n korumaktadır. Tablao adı ver len mekanlarda sey rc s yle buluşan flamenko, İspanya’da
yaşayab leceğ n z en otant k ve heyecanlı deney m olacaktır.

4.Gün: Barcelona-İstanbul
Kahvaltı sonrası otelden çıkış şlemler ve haval manı transfer saat m ze kadar serbest zaman. Rehber m z n
bel rtt ğ saatte buluşmanın ardından İstanbul uçuşu ç n haval manına transfer oluyoruz. Uçağa b n ş
şlemler n n ardından yaklaşık 4 saatl k yolculuk sonrası İstanbul’a varış. B r sonrak seyahat n zde görüşmek
üzere...

Otel B lg ler
26-29 Ekim turu oteli: Hotel Ayre Caspe 4* vb.
29 Aralık-01 Ocak oteli: Hotel Tyrp Apolo 4* vb.
19-22 Ocak oteli: 4* vb.

F yatlarımıza dah l olan h zmetler
İstanbul-Barcelona-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan vergisi
Dört yıldızlı otelde oda-kahvaltı esasında 3 gece konaklama
Havaalanı-otel-havaalanı transferleri
Panoramik yarım gün şehir turu
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır)
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Öneml B lg
ler
(https://www.setur.com.tr)

Üç kişilik odalarda konaklama müsaitliğe bağlıdır.
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.
Yurtdışı çıkış harcı (15 TL) fiyatımıza dahil değildir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
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.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.
Barcelona’da yapacağınız alışverişleriniz aynı gün içinde aynı mağazada 90,15 EURO’yu
geçerse ödediğimiz KDV’yi geri alma hakkımız doğmaktadır.Bu işleme TAX FREE
denmektedir.Bu işlemi yapabilmek için aynı mağazada satıcıya tax free formu
doldurtmamız gerekmektedir.
Barcelona kapkaç olaylarının fazlaca yaşandığı şehirlerden biridir.Bu nedenle
pasaportunuzu otel odalarında bulunan kasalarda muhafaza etmenizi tavsiye
ediyoruz.Barcelona’da çeşme sularını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.Barcelona’da
mağazaların çalışma saatleri 10.00 ile 20.00 arasıdır.Ama mağazaların çoğu 13.00 ile 17.00
arası siesta nedeniyle kapanmaktadır.

Ekstra Turlar
Figueras-Dali Müzesi Turu - 70 Euro (Kişi başı)
Dünyanın en kendine özgü ve dahi sanatçısının kendi elleriyle tasarladığı müze sanata en
ilgi duymayanları bile kendine hayran bırakıyor. Barcelona’ya 1,5 saat mesafede bulunan
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Figueras kentinde yeralan müzede Salvador Dali’nin dehasına hayran kalacaksınız. Dönüş
(https://www.setur.com.tr)
yolunda ünlü markaların indirimli satış mağazalarının bulunduğu La Roca'da alışveriş için
serbest zaman ve otele dönüş.
Flamenko Turu - (Değişik mekanlardaki güncel fiyatlar için rehberimiz bilgi verecektir)
Akdeniz sularında yaratılmış en renkli mozaiklerden biri olan flamenkonun kökleri
Akdeniz’in ötesine, Hindistan’a kadar gider. Hindistan’dan göçen çingeneler Endülüs’te Arap
mirasıyla buluşunca ortaya çok özgün bir müzik ve dans kompozisyonu çıkar. Arap mirasını
buraya taşıyan da Emevi sarayından halifenin öfkesi yüzünden kaçan Ziryap’tır. Arapça
fellah (köylü) ve mengü (göçer) sözcüklerinden türeyen flamenko, bugün hâlâ çağdaş
gösteri sanatları arasındaki ayrıcalıklı yerini korumaktadır. Tablao adı verilen mekanlarda
seyircisiyle buluşan flamenko, İspanya’da yaşayabileceğiniz en otantik ve heyecanlı
deneyim olacaktır.
EKSTRA TURLARIMIZ EN AZ 15 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞİR. ASGARİ SAYININ
ALTINDA KALINMASI DURUMUNDA FİYATLAR GÜNCEL MALİYETLER BAZ ALINARAK
KATILIMCI SAYISINA GÖRE YENİDEN HESAPLANIR.

Barcelona(3) 19-22 Ocak / Türk Havayolları
Ç
Tar h
19.01.2019
22.01.2019
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K ş l k Oda
(K ş Başı)

648,00 EUR

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

F yat Sorunuz

798,00 EUR

198,00 EUR

628,00 EUR
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