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Madr d Turu - Yılbaşı
29.12.2018'den t baren kalkışlı

599,00 EUR
3.360,93 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Türkçe Rehberli
Yeşil Pasaporta Vizesiz

1.Gün: İstanbul-Madr d
Atatürk Haval manı Dış Hatlar G d ş Term nal ’de buluşmanın ardından b let, bagaj ve gümrük şlemler n
tamamlayıp Madr d'e hareket ed yoruz. Varışımıza tak ben b z bekleyen özel otobüsümüzle yapılacak
olan panoram k Madr d şeh r turu esnasında; Kral yet Sarayı, Plaza Espan a, Cervantes Anıtı, Puerta Del
Sol Alanı, Alcala Kapısı, Neptün Çeşmes , C beles Çeşmes , Ventas boğa güreş arenası, Meşhur Castellano
bulvarı, Prado müzes ve Atocha tren stasyonu görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası otel m ze
yerleşme ve serbest zaman. D leyen m saf rler m z ekstra düzenlenecek olan Flamenco geces ne
katılab l rler. Geceleme otel m zde.
Ekstra Flamenco Turu: 60-EURO (K ş Başı)

2.Gün: Madr d
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden m saf rler m z ç n ekstra Toledo turu
düzenlenecekt r. UNESCO Dünya M rası L stes ’nde bulunan, açık hava müzes durumundak kentte
Toledo Katedral , San Tomé K l ses , El Greco Ev , S nagog, Şam ş (Damas Qu nos) altın el şç l ğ n n
yapıldığı atölyeler ve dükkanlar z yaret ed lecek, 15. ve 16. yy Arabesk ve Batı m mar değerler arasında
güzel b r gün geç receks n z. Tur sonrası otel n ze transfer. Geceleme otel n zde.
Ekstra Toledo Turu: 60-EURO (K ş Başı)

3.Gün: Madr d
Sabah kahvaltısının ardından arzu eden m saf rler m z ekstra düzenlenecek olan Segov a & Salamanca
turuna katılab l rler. Turumuzda Kast lya Leon bölges n n öneml merkezler nden Segov a şehr nde, tar h
Roma su kemerler ve dünyaca ünlü D sneyland’ın logosunda yer alan şatoya da lham kaynağı olmuş
Alcazar Şatosu’nun görülmes n n ardından Salamanca’ya hareket ed lecekt r. Kartaca’lılardan
Roma’lılara uzanan ant k tar h le UNESCO Dünya Kültür M rasları L stes nde yer alan şeh rde Avrupa’nın
en esk ün vers teler nden b r olan tar h Salamanca Ün vers tes , Büyük Katedral, Plaza Mayor, Ölüler Ev
(Casa de las Muertes), tar h surlar ve kehr bar taşlı sokaklar görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası
otel n ze transfer. Geceleme otel n zde.
Ekstra Segov a & Salamanca Turu: 80-EURO (K ş başı)

4.Gün: Madr d-İstanbul
https://www.setur.com.tr/madr d-turu-y lbas
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Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılmasının ardından haval manı transfer saat m ze kadar serbest
(https://www.setur.com.tr)
zaman. Bel rlenen saate buluşma sonrası haval manına transfer oluyoruz. B let, bagaj ve gümrük
şlemler n n ardından THY tar fel sefer le İstanbul’a hareket ed yoruz. İstanbul Atatürk Haval manına
varış le turumuz sona er yor.

Otel B lg ler
Hotel Rafael Ventas 4* vb.

F yata dah l olan h zmetler
THY tarifeli seferi ile İstanbul-Madrid gidiş/dönüş ekonomi sınıfı uçak biletleri ve alan
vergileri
Madrid’te 4* otelde 3 gece kahvaltı dahil konaklama
Havalimanı-Otel-Havalimanı transferleri
Panoramik Madrid şehir turu
Türkçe rehberlik hizmeti
Seyahat Sigortası (Tur'un iptali durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır.)

F yata dah l olmayan h zmetler
Yurtdışı Çıkış Harç Pulu (15 TL)
Vize ücreti
Kişisel harcamalar
Ekstra turlar

Öneml Notlar
***Satın alınan tur Bin-Rota organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin
de katılımı muhtemel olacaktır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki
misafirlerimize yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi
verecektir.
Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.
Triple konaklama imkanı müsaitliğe göre verilmektedir. 3. kişi için katlanabilir yatak
verilir.
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 alınış tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
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Sayfalarında veya kabında; yırtıklar ve aşınma olan pasaport sahibi misafirlerimizin
(https://www.setur.com.tr)
ülkeye girişinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu şekilde deformasyona uğramış
pasaportların yeni pasaportlarla değiştirilmesi gerekmektedir.
10 yıldan eski pasaportlar ile yurt dışına çıkış 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.
Binrota havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey
Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket
tarihlerinden 48 saat önce teyid edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay
geçerli pasaport olması mecburidir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler
olabilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek
rötarlardan Binrota sorumlu tutulamaz. Binrota gerekli gördüğü durumlarda, tur
güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Binrota,
kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında
başka bir gün yapılabilir. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir
sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların
yapılamamasından Binrota sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması
olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında
kalan çocuklar için geçerlidir.

Turun Artıları
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan, açık hava müzesi durumundaki Toledo’yu
gezeceğiz.
Roma su kemerleri ve dünyaca ünlü Disneyland’ın logosunda yer alan şatoya da ilham
kaynağı olmuş Alcazar Şatosu’nu göreceğiz.
Avrupa’nın
göreceğiz.
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Madr d(3) 29 Aralık-01 Ocak / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
29.12.2018
01.01.2019

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 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 10 yaş

599,00 EUR

599,00 EUR

809,00 EUR

100,00 EUR

549,00 EUR
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