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Romanya Turu SE (Bükreş-Braşov-S gh soara-S b u)
10.07.2019'den t baren kalkışlı

1.290,00 EUR
7.720,78 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Setur Exclusive
Türkçe Rehberli
Yeşil Pasaporta Vizesiz

1.Gün: İstanbul - Bükreş
Programımız, s z hava l manındak buluşma noktamıza götürmek üzere verd ğ n z adrese gelecek olan özel aracın
ulaşması le başlıyor. Atatürk Hava L manı Dış Hatlar G d ş Term nal nde buluşarak, check- n şlemler m z
tamamlıyor Bükreş’e hareket ed yoruz. Turumuz şehr n en etk ley c b nası olan Parlamento Sarayı’nın (Pentagondan
sonra Dünyanın en büyük 2. yapısı) gez s yle başlayıp, Bucharest’s Old Town turuyla devam edecekt r. Şehr n gece ve
eğlence hayatının der nden h ssed ld ğ bölgeden geçeceğ z. Turumuzun b t m nde otel m ze varıyoruz. Konaklama
otel m zde.

2.Gün: Bükreş - Braşov
Kahvaltının ardından Braşov’a doğru yola çıkıyoruz. Geçm şte Komün st rej me kadar Kral yet A les n n yazları kamet
ett ğ , Romanya’nın en prest jl kales olan Peles Kales n gez yoruz. Peles Kales gez m z n akab nde Bran’e doğru
hareket ed yoruz. Bran, Braşov yakınlarında küçük b r kasaba olmakla b rl kte ünlü Bran Kales ne ev sah pl ğ
yapmaktadır. Bran Kales , Drakula Kales olarak dünyada nam salmıştır. Drakula kales ’n n s mges 15. Yüzyılda
ölümsüz b r vamp r olduğuna nanılan VLAD Tepeş’ten gel r. Bran Kales gez m z n ardından, esk t caret yolunu
kullanarak Karpat Dağlar’ının doğal güzell ğ eşl ğ nde Rasnov’a varıyoruz. Rasnov’da 1335 yılından ber bulunan
Ortaçağ H sar’ını gez yoruz. Gez m z n ardından otel m ze doğru yola çıkıyoruz. Konaklama otel m zde.

3.Gün: Braşov - S gh şoara
Kahvaltının ardından Fagaras’a doğru yola çıkıyoruz. Fagaras H sarı, heybetl görüntüsüyle b zler feodal zm n etk n
olduğu yıllara götürüyor. Yapısıyla d kkat çeken Fagaras H sar’ından sonra turumuz Trans lvanya’nın zeng n tar h n
keşfetmeye devam ed yor. Rupea’ya yolculuğumuz sırasında otant k Rumen köyler nden geç yoruz. Rupea’da
Romanya’nın en esk arkeoloj k kazı bölges ne gel yoruz k Yontma taş devr ve C lalı taş devr nden kalma nsan
yerleşkes ne a t kanıtlar bulunmaktadır. S gh şoara’ya doğru yolculuğumuz sırasında b r Sakson köyü olan “Cr t”te
duruyoruz. Geleneksel evler n çevreled ğ bu köyde şaşırtıcı güzell kte yemekler yed kten sonra lokal b r kömür
üret c s ne uğrayacağız. S gh şoara’ya vardığımızda b zler , dar kaldırım taşlı renkl evler n olduğu güzel b r Ortaçağ
kasabası bekl yor. 13. yüzyıldan ber koruma altında olan ve UNESCO’nun Dünya M rası l stes nde yer alan S gh şoara
Ortaçağ H sar’ını gez yoruz. Gez m z n ardından otel m ze doğru yola çıkıyoruz. Konaklama otel m zde.

4.Gün: S gh şoara - S b u
Kahvaltının ardından R ch s’e doğru yola çıkıyoruz. R ch s, B eartan yakınlarında 500 senel k maz ye sah p Got k surlu
k l seye ev sah pl ğ yapan küçük b r köy. R ch s’te Chr st an Rummel’ z yaret ed yoruz. Kend s esk gelenekler n
sürdüren lokal b r marangoz. Z yaret m z n ardından B ertan’a doğru yola çıkıyoruz. B ertan, Romanya’nın en büyük
surlu k l ses ne ev sah pl ğ yapmaktadır, bölgede k Surlu K l se zeng nl ğ yle 1993’ten bu yana UNESCO’nun Dünya
M rası l stes nded r. Sıradak durağımız “Alba lul a”. 2000 seney aşkın geçm ş olan bu şeh r Vauben tarzında yapılmış,
Rumen Kales ’ne ev sah pl ğ yapmaktadır. Sonrasında Corv n kales n gez yoruz. Trans lvanya’dak en ünlü
kalelerden b r olan Corv n kales n n uzun kuleler nde Ejderha şlemeler bulunmaktadır. Corv n kales n ünlü olması

sadece m mar s nden dolayı değ ld r. Osmanlı kuşatmasını durduran efsanelerden b r olan “John Hunyad ”n n
(https://www.setur.com.tr)

h kayes yle le kes şmekted r. Corv n Kales z yaret m z n ardından S b u’da k otel m ze doğru yola çıkıyoruz.
Konaklama otel m zde.

5.Gün: S b u - Bükreş
Kahvaltının ardından, karakter st k olarak Alman orta çağ es nt ler bulunan S b u gez m z başlıyor. S b u’da k
yürüyüş turumuz, şehr n sembolü ve Romanya’nın en meşhur köprüsü “The Br dge of L es” ı geçerek b t yor.
Aracımızla Karpat Dağlarının güzel manzarasının keyf n süreceğ m z “Olt” nehr nden geç yoruz. Son durağımız
Curtea de Arges. Argeş’te Romanya’nın en güzel Ortodoks k l ses n ve Romanya krallarının kabr stanlarını (The
Necropol s of The Great K ngs of Roman a) z yaret ed yoruz. Z yaret m z n ardından hava alanına transfer. Türk Hava
Yolları'nın tar fel sefer le İstanbul’a dönüyoruz. S z hava l manında bekleyen özel aracınızla ev n ze ulaşımı
sağladıktan sonra turumuzu sonlandırıyoruz.

Otel B lg ler
Bükreş: Berthelot Hotel in Bucherest 4* vb.
Sighisoara: Georgius Krauss in Sighisoara 4* vb.
Brasov: Kronwell Hotel in Brasov 4*
Sibiu: Golden Tulip Hotel in Sibiu 4* vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Hava Yolları ile gidiş – dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Ücretsiz kişiye özel ev – alan – ev transferi
Kahvaltı dahil konaklamalar
5 Öğle & 5 Akşam yemeği
Kale ve Hisarların giriş ücretleri
Yurt dışı çıkış harcı
Seyahat sigortası
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Programda belirtilmeyen yemekler
Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler
Fazla Bagaj ücreti
Kişisel harcamalar
Vize Ücreti
Özel Araç

Öneml Notlar
****Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.
***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.

Yurt dışına çıkarken hava limanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için çalıştığınız kurum
(https://www.setur.com.tr)
ile irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda değişiklik
yapabilir.
Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır. Müsaitlik olması durumunda üçüncü kişi için
ek yatak verilir.
Hava yolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Hava yolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentemiz sorumlu değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Kesin otel ve hava yolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüm hava yollarının 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.
Acentemiz, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları yeterli katılım
sağlanamaz ise gezi başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi kapsamındaki otel
isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir.
Ödemeler ödeme yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz alınarak yapılmaktadır.
Ücretsiz eviniz – alan – eviniz transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun, Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

Yerel H zmetler Hakkında Öneml B lg lend rme
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup Setur&Gazella ortak organizasyonudur.

Sıkça Sorulan Sorular
Sağlık: Romanya’ya girişlerde Türk vatandaşlarına herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bölgelerin iyi restoranlarında yiyeceğimiz öğle yemeklerinde sağlığınızı olumsuz şekilde
etkileyecek bir sorunla karşılaşacağınızı düşünmüyoruz. Gezi boyunca musluk suyu içmemenizi
yalnızca ilk kez sizin tarafınızdan açılacak şişe suyu tüketmenizi öneriyoruz.
Vize Bilgiler: Romanya, Türk vatandaşlarından tüm pasaportlar tipleri için vize uygulaması
yapmaktadır.
Uçuş Süreleri: İstanbul – Bükreş arası uçuş yaklaşık 1 saat 20 dakikadır.
Para Birimi: Para birimi Yeni Rumen Leyi’dir. Seyahatiniz için yanınıza Euro almanızı ve bunun
küçük birimlerini yanınızda bulundurmanızı öneririz. Ülkede bulunan döviz ofislerinden, yerel para
birimini temin edebilirsiniz.
Saat Dilimi: Türkiye ile Romanya arasında -1 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken
Romanya’da 11.00'dir.

Telefon Kullanımı: Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa
(https://www.setur.com.tr)
kullanılabilmektedir.
Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Yanınıza kolayca giyip çıkarabileceğiniz tişörtler, kısa ve uzun kollu
gömlekler, pamuklu pantolonlar, rahat yürüyüş ayakkabıları ve akşamları için oldukça ince bir
mont almanızı öneririz. Bunun dışında şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı
kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da
getirebilirsiniz. ayakkabıları, akşamları için ince bir mont ve ince bir kazak almanızı öneririz.
Yemek Kültürü: Romenler zengin bir yemek kültürüne sahiptirler. Kendilerini ziyaret eden
kimseleri zengin mutfakları ile karşılayarak onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışırlar. Balık, mititei
(sulu köfte), tokitura (et yemeği) ve lahana sarması önde gelen yemekleri arasında yer
almaktadır.
Elektrik: Romanya’da elektrik 220/50 volttur ve C tipi ikili ince yuvarlak ve F tipi ikili kalın
yuvarlak prizler kullanılmaktadır.
Alışveriş: Bükreş`in kuzeyine çıkıldıkça pastoral hayatın kendini gösterdiği bir ülkede el yapımı
birçok hediyelik eşya bulmanız da kaçınılmaz.

Bükreş(1)-Braşov(1)-S gh soara(1)-S b u(1) 10-14 Temmuz / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
10.07.2019
14.07.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.290,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.290,00 EUR

1.500,00 EUR

