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Güney Kore & Moğol stan Turu
31.05.2019'den t baren kalkışlı

3.997,00 USD
21.110,16 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
5 Akşam Yemeği Dahil
Setur Select
Turlar Dahil

1.Gün İstanbul - Seul (Uçakta)
Atatürk Haval manı Dış Hatlar G d ş Term nal nde buluşarak başlıyoruz. Türk Havayolları uçuşu le Seul’e hareket
ed yoruz ve gecey uçakta geç r yoruz.

2.Gün Seul
Öğle saat varışımızın ardından pasaport ve bagaj şlemler n n ardından şeh r merkez ne hareket ed yoruz. Akşam
yemeğ ç n yerel restorana transfer. Yemek sonrası otel m ze transfer oluyoruz. Konaklama Seul’dek otel m zde.

3.Gün Seul "Seul Şeh r Turu"
Kahvaltının ardından Seul şeh r turuna başlıyoruz. Gyeongbok Sarayı, Gwanghwamun Özgürlük Meydanı
göreceğ m z yerler arasında. Ardında Kore çay bahçeler ve sanat galer ler le ünlü İnsadong Sanat Caddes n
gezeceğ z. Bud st Tapınağı olan Bongeunsa, D’l ght center, Garasu Caddes ve Namdaemun Halk Pazarı gez ler n n
ardından otel m ze dönüyoruz. Akşam yemeğ n n ardından geceleme otel m zde.

4.Gün Seul - Busan - Seul "Busan Şeh r Turu"
Sabah kahvaltının ardından tren garına hareket ed yoruz. Saat 08:00’de hızlı tren le Busan’a hareket ed yoruz. 2 saat
45 dak kalık yolculuğun ardından Busan’a varış. İlk durağımız Geumyong Tepes . Daha sonra Türk Şeh tl ğ n z yaret
edeceğ z. Busan Balık Pazarı ve Sh nsaegae Alışver ş Merkez gez ler m z sonrasında hızlı tren le Seul’e ger
dönüyoruz. Akşam yemeğ n n ardından geceleme Seul’dek otel m zde.

5.Gün Seul - Ulan Batur
Kahvaltının ardından haval manına transfer m z. Saat 14:20’de Kore Havayoları le Moğol stan’ın Başkent Ulan
Batur’a uçuşumuzu gerçekleşt r yoruz. Saat 17:00’de varış. Pasaport ve bagaj şlemler n n ardından konaklayacak
olduğumuz otel m ze transfer. Akşam yemeğ n n ardından geceleme Ulan Batur’da otel m zde.

6.Gün Ulan Batur - Karakurum "Ulanbatur Şeh r Turu"
Sabah kahvaltının ardından Ulanbatur şeh r turu; şehr n en büyük manastırı olan Gandan Manastırı, Sukbatar
Meydanı, Ceng z Kaan Anıtı, Ulusal Tar h Müzes gez ler n n ardından Karakurum’a hareket. Varışın ardından akşam
yemeğ ve geceleme ger kampta.

7.Gün Karakurum - Orhun Vad s - Ulanbatur "Erdenezuu Manastırı & Meşhur Orhun
Yazıtları "
Kahvaltının ardından ardından lk bud st manastırı Erdenezuu manastırını z yaret. 800 yıllık dev taş kaplumbağa
heykeller n göreceğ z. Sonrasında Orhun Vad s ’ndek Karakurum ve Khushuu Tsa dam çevres nde bulunan meşhur
Orhun Yazıtlarını z yaret. Yazılış tar hler M.S. 8. yüzyılın başlarına dayanan ve 1889’da Orhun Vad s 'nde bulunan

yazıtlar, II. Göktürk Kağanlığı'na a t. At yet şt r c s b r a ley z yaret ve kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az
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alkollü, ekş b r çecek türü olan Moğol geleneksel çeceğ kımız’ı yapma deney m . Bu gez n n ardından Ulanbatur’a
hareket ed yoruz. Akşam yemeğ n n ardından geceleme Ulanbatur dak otel m zde.

8.Gün Ulan Batur - Terelj Ulusal Parkı - Ulan Batur "Ceng z Kaan Heykel Z yaret &
Tonyukuk Anıtları & Aryabal Med tasyon Tapınağı "
Sabah kahvaltının ardından Ceng z Kaan heykel ne g tmek üzere hareket ed yoruz. Ardından Tonyukuk anıtlarına
transfer m z. İncelemem z n ardından Saman stler n kutsal kayalıklarında (Terelj Ovoo) kısa b r mola ver yoruz.
Kaplumbağa kayalığı ve Aryabal med tasyon tapınağı le gez m ze devam ed yoruz. At gez s ve yüksek b r tepeden
Ulusal parkı kuşbakışı zled kten sonra Ulanbatur’a dönüşümüz. Akşam yemeğ n n ardından geceleme otel m zde.

9.Gün Ulan Batur - İstanbul
Türk Havayolları'nın uçuşu le İstanbul'a hareket ed yoruz. İstanbul'a varış ve turumuzun sonu.

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

Otel B lg ler
Lotte City Hotel Myeongdong Seul 4*veya benzeri
Chinggis Khaan Hotel 5* veya benzeri
Ger Kamp veya benzeri

Rehber B lg s
F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları ile gidiş dönüş ekonomi sınıf uçak bileti
4* ve 5*'lı otellerde 6 gece 7 gün oda-kahvaltı bazında konaklama
Moğolistan Ger Kampında 1 gece konaklama
Havalimanı vergileri
Havaalanı – Otel – Havaalanı transferleri
Tüm giriş ücretleri
Tüm transferler
Kore Havayolları ile ekonomi sınıf Seul - Ulanbatur Ara Uçuş Bileti
Korede Yuksek Seul – Busan – Kore hızlı tren bileti
Mogolistan Terelj Ulusal parkında At binme
5 öğle yemeği ve 7 akşam yemeği
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat Sigortası(Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Yemeklerde alınacak içecekler

Yurtdısı Cıkış Ücreti
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Vize Ücreti
Bahşişler

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.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
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.

Seul(3)-Ulan Batur(3)-Karakurum(1) 31 Mayıs - 08 Haz ran / Türk Havayolları
Ç
Tar h
31.05.2019
08.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

3.997,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

4.397,00 USD

