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Noelde Brugge ve Gent Turu
22.12.2018'den t baren kalkışlı

798,00 EUR
4.313,91 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli
Yeşil Pasaporta Vizesiz

1.Gün: İstanbul-Brüksel-Gent "Brüksel Şeh r Turu"
Dış hatlar term nal nde bulunan Setur desk nde rehber n z le buluşma. B let, bagaj ve gümrük şlemler n
tak ben yaklaşık 3,5 saatl k b r yolculuğun ardından Brüksel'e varış. Belç ka’nın başkent olan Brüksel'
rehber m z eşl ğ nde keşfed yoruz. Göreceğ m z yerler arasında şehr n en öneml ve en hareketl meydanı
olan Grand Palace, 96 metre uzunluğundak Kule Hotel De V lle, Manneken P s ya da b z m daha çok
kullandığımız tab rle "İşeyen Çocuk Heykel ", ve Atom um yer almaktadır. Turun ardından yaklaşık 1
saatl k b r yolculuk sonrası Gent'e varıyor ve otel m ze transfer oluyoruz. Geceleme otelde.

2.Gün: Gent "Brugge Turu ve Brugge Noel Pazarları"
Sabah kahvaltısının ardından yaklaşık 1 saatl k b r yolculuğu tak ben Brugge'e varıyoruz. İk nc Dünya
Savaşı'nda bombalardan kurtulan Brugge, Orta Çağ'dan gelen tüm özell ğ n muhafaza etmes yle
ünlenm ş b r şeh rd r. Kel me anlamı olarak "Köprüler" anlamına gelen Brugge gez m z sırasında da b r
çok köprü göreceks n z. Kanallarla çevrelenen tar h şeh r merkez aynı zamanda UNESCO Dünya M rası
l stes nde de yer alıyor. Meşhur Markt Meydanı'na doğru yola koyulduğumuzda öncel kle karşımıza
Brugge'ün 13. yüzyıla tar hlenen en esk mabetler nden b r s olan St. Salvator Katedral çıkıyor. Şehr n en
popüler k l ses olan Meryem K l ses , rengarenk Orta Çağ evler , beled ye b nası panoram k olarak
göreceğ m z yerler arasında. Ardından Brugge Noel pazarını göreceğ z. Gün sonunda Gent'te k otel m ze
ger dönüyoruz.

3.Gün: Gent "Şeh r Turu"
Sabah kahvaltısının ardından Orta Çağ'da Kuzey Avrupa'nın en büyük ve en zeng n şeh rler nden b r olan
Gent’ panoram k olarak rehber m z eşl ğ nde keşfedeceğ z. Tam anlamıyla tar h kokan b r şeh r olan
Gent'te göreceğ m z yerler arasında kanalın k kıyısı olan Grasle ve Korenle , St.M chael Köprüsü,
Korenmarkt, St.Bravo Katedral , şehr n sembol Belfry Çan Kules , St.N cholas K l ses , Gravensteen
Kontlar Şatosu, Vr jdag Markt, ve Gent’ n en popüler alışver ş caddeler Bennesteeg le Veldstraat
Caddes 'd r. Geceleme otelde.

4.Gün: Gent-Brüksel-İstanbul
Sabah kahvaltısından sonra odaların boşaltılması ve rehber n bel rleyeceğ saatte Brüksel haval manına
transfer. Yaklaşık 3 saatl k uçuş sonrası İstanbul’a varış. S zlere vereceğ m z h zmet kal tes n arttırmak
adına anket formlarını doldurmanız b z m ç n öneml d r. B r sonrak seyahat n zde görüşmek üzere !
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Hotel NH Gent Belfort 4* vb.

F yata dah l olan h zmetler
Türk Havayolları ile İstanbul – Brüksel – İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve alan
vergisi
4* otelde oda–kahvaltı esasında üç gece konaklama
Havaalanı–otel–havaalanı transferleri
Brugge, Brüksel ve Gent şehir turları
SETUR rehberlik hizmeti
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml Notlar
Triple konaklama müsaitliğe bağlıdır. Müsait olması durumunda üçüncü kişi için
katlanabilir yatak verilir.
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.
15 kişinin altındaki turlarımıza İstanbul çıkışlı rehber verilmeyecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda
değişiklik yapabilir.
Programda belirtilen tüm turlar panoramik olarak yapılacaktır.
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.

Gent(3) 22-25 Aralık / Türk Havayolları
Ç
Tar h
22.12.2018
25.12.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

798,00 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

998,00 EUR

198,00 EUR

758,00 EUR
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