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

Pugl a Turu

28.04.2019'den t baren kalkışlı

678,00 EUR
4.074,98 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli

1. Gün: İstanbul-Bar "Bar Tanıtım Turu"
Atatürk Haval manı Dış Hatlar g d ş Term nal ’nde Setur rehber le buluşma. Uçağa b n ş şlemler n n ardından
Bar ’ye hareket. Yaklaşık 2 saatl k b r uçuşun ardından Bar ’ye varış. Pugl a bölges n n başkent olan Bar , Napol ’den
sonra Güney İtalya’nın en büyük k nc şehr d r. Esk Şeh r, Noel Baba d ye b l nen Antalya-Demrel Az z N kola'ya
adanmış San N cola Baz l kası, Avrupa'nın en büyük özel opera b nası Teatro Petruzzell , Palazzo d C ttà, Il Palazzo
della Prov nc a ve l man caddes Lungomare d Bar görülecek yerler arasındadır. Bu eşs z ve p toresk şehr
rehber m z eşl ğ nde keşfett kten sonra otel m ze transfer oluyoruz. Geceleme otelde.

2. Gün: Bar “Monopol ve Pol gnano a Mare Turu”
Otelde alacağımız sabah kahvaltısı ardından tam gün Monopol ve Pol gnano a Mare Turu. Adr yat k'te b r balıkçı
köyü olan Monopol , Pugl a'nın kalb nde yer alıyor. Den zden tepelere uzanan, sah l şer d olan, çok sayıda koy ve
uzun kumsalları le ş r n b r yerleş m yer olan Monopol 'y rehber m z eşl ğ nde keşfedeceğ z.
Sonrasında k durağımız Pol gnano a Mare. Burası, herkes n hayatında en az b r kez z yaret etmes gereken köylerden
b r d r. Sadece fotoğrafları görerek, geld ğ n zde, bu kartpostal görüntüler n n gerçek olduğunu anlıyorsunuz.
Pol gnano a Mare, m nyatürde b r Pugl a'ya benz yor. Den z n mav s , evler n beyazı ve kalabalık sokaklarındak
yemek kokularıyla b r ş r g b benzetmes yapılan Pol gnano a Mare ht şamıyla s zler büyüleyecek. Pol gnano,
dünyada en çok tanınan İtalyan şarkısı "Nel blu d p nto d blu'' ya da d ğer adı le ''Volare'' şarkısı le ünlenm ş olan
şarkıcı Domen co Modugno'nun da doğum yer d r. Rehber m z le bu ş r n köyü keşfett kten sonra Bar 'de k otel m ze
hareket ed yoruz.
Geceleme Bar 'de k otel m zde.

3. Gün: Bar “Matera ve Alberobello Turu"
Otelde alacağımız sabah kahvaltısı ardından tam gün Matera ve Alberobello Turu. Matera, yontma taş devr nden
t baren kullanılan mağaraları, tüf kayalara oyulmuş evler , k l seler le Güney İtalya’nın en lg nç platolarından
b r d r. Kayalara oyulmuş, kend ne özgü kent m mar s le Kapadokya ve Ürdün'dek Petra g b geçm ş n Kaya
Meden yetler 'nden b r d r. UNESCO tarafından 2019 yılı Kültür Başkent olarak tay n ed lm şt r. Bu sebeple 2014
yılından bugüne kadar tar h kent baştan aşağı restore ed lerek 2019'a hazırlanmaktadır.
Matera turumuzun ardından Alberobello'ya hareket ed yoruz. UNESCO Dünya M rası l stes ne alınmış olan, 16.yy'dan
kalma kend ne özgü m mar s le beyaz badanalı Trull evler örnekler n göreb leceğ m z Alberobello'da b r zaman
mak nes ndeym şces ne tar hler arasında yolculuk yaptığınızı h ssedeceks n z.
Tur b t m Bar otel m ze hareket ve geceleme otel m zde.

4. Gün: Bar -İstanbul
Uçağa b n ş şlemler n n ardından yaklaşık 2 saatl k yolculuk 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 !

Oteller

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

Hotel Parco dei Principi 4* vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
İstanbul-Bari-İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve alan vergisi
Dört yıldızlı otelde oda-kahvaltı esasında 3 gece konaklama
Havaalanı-otel-havaalanı transferleri
Bari tanıtım turu
Monopoli ve Polignano a Mare Turu
Matera ve Alberobello Turu
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml Notlar
Setur gerekli gördüğü durumlarda önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini
bozmadan, şehirlerin program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu değiştirebilir.
Yerel
otoriteler
tarafından
gezilmesine,
gidilmesine
herhangi
bir
sebeple
izin
verilmeyen/verilemeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezilerin ya da turların yapılamamasından
acentemiz sorumlu değildir.
Programda belirtilen turlar panoramik olarak yapılacak olup, herhangi bir ören yeri/müze giriş
ücreti fiyatlara dahil değildir.
Programda belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce
bildirilecektir.
Üç kişilik odada konaklama müsaitliğe bağlıdır. Üçüncü kişi için açılır-kapanır ek yatak verilir. Bu
yatak tipi standart yataklardan küçüktür.
Kimi oteller check-in esnasında kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke
edebilir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Turumuzun gerçekleşebilmesi için en az 15 kişinin katılımı gerekmektedir.
Oteller check-in saati 15:00, check-out ise 11:00 saatleri arasındadır.
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli (15 TL) dahil değildir. Çıkış harcının yolcular tarafından
ödenmesi gerekmektedir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
10 yıldan eski pasaportlar ile seyahat edilememektedir.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce verilecektir.
Program için vize gerekmektedir. Lütfen vize departmanıyla iletişime geçiniz.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.

Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
(https://www.setur.com.tr)
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Ekstra bagaj taşıma
ücretleri misafirlere aittir.

Bar (3) 28 N san-01 Mayıs / Türk Havayolları
Ç
Tar h
28.04.2019
01.05.2019

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 - 11 yaş

678,00 EUR

678,00 EUR

848,00 EUR

198,00 EUR

658,00 EUR

