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Sr Lanka Turu SE (Negombo-Dambulla-KandyNuwara El ya-Bentota)
12.10.2018'den t baren kalkışlı

1.890,00
USD
8.736,53 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Setur Exclusive
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli

1.Gün: İstanbul - Colombo
Turumuz s z haval manına götürmek üzere adres n ze gelecek özel araç ve şoförünüzle buluşmanız le
başlıyor. Atatürk Haval manı Dış Hatlar G d ş Term nal 'nde buluşarak, check- n şlemler m z tamamlıyor
ve sonrasında se Colombo’ya hareket ed yoruz. Yerel saat le Colomboyo’ya varıyor ve konaklama
yapacağımız 20dak ka mesafedek balıkçı kasabası Negombo’ya doğru yola çıkıyoruz. Kısa çevre tanıtım
turu ardından d nlenmen z ç n serbest zaman. Akşam yemeğ ve konaklama otel m zde.

2.Gün: Negombo - Dambulla
Sabah kahvaltımızın ardından yaklaşık 4 saat mesafede bulunan Habarana’ya doğru yola çıkıyoruz.
Habarana’da Sr Lanka kültürünü yakından tanımak ç n fırsat bulacak, yerl nsanların doğa le bas t b r
ahenkle yaşadıklarını h ssedeceğ z. Burada yapacağımız köy turunda, çamurdan evler z yaret edecek ve
yerl ler le ç çe olacağız. Gölde yapacağımız katamaran turundan sonra öğle yemeğ m z alıyor ve
Dambulla’ya doğru yola çıkıyoruz. 30 dak kalık yolculuğun ardından Dambulla’ya varıyor ve burada
bulunan 1.Yüzyıl’da b r mağara ç ne nşa ed lm ş, tapınağı z yaret edeceğ z. Budha’nın çeş tl taştan
yapılan heykeller ve esk yaşamını anlatan freskler göreceğ z. Gez n n ardından otel m ze geç yoruz.
Akşam yemeğ ve konaklama otel m zde

3.Gün: Dambulla - Polonnaryuwa - M nner ya - Dambulla
Kahvaltının ardından 1 saat 30dk’lık mesafede bulunan Pollonnaruwa’ya hareket ed yruz. 11. - 13.
Yüzyıllar arasında kral yet başkent ola bu ant k kent gezeceğ z, öğle yemeğ m z aldıktan sonra
M nner ya Ulusal Parkı’na g dece burada jeepler m z le safar ye çıkacağız. 8889 hektarlık ulusal parkta
100 la 150 farklı f l sürüsü bulunmaktadır. Ayrıca vahş bufalo, domuz, benekl gey k, leopar, t msah, 78
çeş t farklı kelebek g b b rçok vahş hayvana ev sah pl ğ yapmaktadır. Buradak safar m z n ardından
Dambulla’ya ger dönüyoruz. Akşam yemeğ m z ve konaklama otel m zde.

4.Gün: Dambulla - Sıgırya - Matale - Kandy
Kahvaltımızın sonrasında Sr Lanka’nın en öneml yapılarından b r s olan UNESCO Dünya Kültür M rası
L stes ’nde bulunan S g r ya Kaya Kales ’n z yaret edeceğ z. 5. Yüzyılda devasa b r kayanın üzer ne nşa
ed len bu kaley hayranlıkla gezecek ardından Kandy’ye doğru yola çıkacağız. Yol üzer nden Matale’de
bulunan Baharat Bahçes ’n gezecek, burada yet şt r len, tarçın, kakule, karab ber g b baharatların nasıl
yet şt ğ ve yemek yapımında nasıl kullanıldığını öğreneceğ z. Öğle yemeğ m z aldıktan sonra yol
üzer nde Bat k fabr kası z yaret edecek, burada bat k yapımını görecek d lersen z alış ver ş
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yapab leceks n z. Sonrasında 45dak ka mesafede bulunan Kandy’ye ulaşıyoruz. Kandy şeh r turumuzu
yaptıktan sonra Kültürel danş şovu zleyecek ve otel m ze yerleşeceğ z. Akşam yemeğ m z ve konaklama
otel m zde.

5.Gün: Kandy - Peraden ya - Nuwara El ya
Kahvaltının ardından D ş Tapınağı’nı z yaret etmeye g d yoruz. 4.Yüzyıl’da Budha’nın d ş Sr Lanka’ya
get r ld kten sonra nşa ed len bu kutsal tapınak, Sr Lanka’nın en öneml yerler nden olarak
b l nmekted r. Z yaret m z sonrası Kral yet Botan k Bahçes n görecek ardından öğle yemeğ m z alacağız.
Sonrasında Nuwara El ya’da bulunan çay f danlığını görecek ve çay fabr kası z yaret edeceğ z. Dünya’nın
en y çayları arasında olan Sr Lanka çayının tadına baktıktan sonra otel m ze geç yoruz. Akşam
yemeğ m ve konaklama otel m zde.

6.Gün: Nuwara El ya - Horton Vad s - Bentota
Sabah erken saatlerde Horton platosu’na g d yoruz. 2134metre yüksekl kte bulunan bu platoyu z yaret
ed yoruz. Muth ş doğanın ç nde kend m z yen led kten sonra Bentota’ya doğru harekey ed yoruz.
Yaklaşık 5 saatl k yolculuğun ardından Bentota’dak den z, kum, güneş üçlüsünü yapacağımız otel m ze
varıyoruz. Akşam yemeğ m ze kadar serbest zaman. Konaklama otel m zde

7.Gün: Bentota
Kahvaltının ardından den z, kum, güneş n tadını çıkartacağız. Öğle ve akşam yemeğ otel m zde.

8.Gün: Bentota - Colombo - İstanbul
Kahvaltının ardından özel otobüsümüz le Colombo’ya hareket ed yoruz. 2 saatl k yolculuğun ardından
Colombo’ya varıyoruz ve şeh r turumuzu yapıyoruz. Şeh r Kales , tarçın bahçeler , Den z Caddes , pazar
g b şehr n canlı yerler n gezd kten sonra haval manına transfer oluyor ve check- n şlemler n n ardından
Türk Hava Yolları tar fel sefer le İstanbul uçuşumuzu gerçekleşt r yoruz. Gecey uçakta geç receğ z

9.Gün: İstanbul
İstanbul'a varış. Turumuz önceden verm ş olduğunuz adrese yapılacak k ş ye özel transfer n z le son
buluyor.

Otel B lg ler
Jetwing Blue vb.
Cinnamon Lodge vb.
Golden Crown Hotel vb.
Araliya Green CIty v.b
Eden Resort & Spa v.b

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Hava Yolları ile İstanbul – Colombo – İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti ve bu
bilete ilişkin alan vergileri
Negombo’da 1 gece 5* otelde oda kahvaltı konaklama
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Dambula’da 2 gece 5* otelde oda kahvaltı konaklama
Kandy’de 1 gece 5* otelde oda kahvaltı konaklama
Nuwara Eliya’da 1 gece, 5* oda kahvaltı konaklama
Bentota’da 2 gece, 5* oda kahvaltı konaklama
Tur boyunca 7 akşam, 7 öğle yemeği
Ücretsiz kişiye özel eviniz – alan – eviniz transferi de olmak üzere programda belirtilen
tüm transferler
Programda belirtilen tüm geziler
Gerekli olan müze, ören yeri giriş ücretleri
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri
Yurtdışı çıkış harcı
Seyahat sigortası

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

Öneml Notlar
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.
***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.
Yurt dışına çıkarken havalimanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için
çalıştığınız kurum 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.
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 alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
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Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta 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.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.

Negombo(1)-Dambula(2)-Kandy(1)-Nawuara El ya(1) 12-21 Ek m / Türk Hava
Yolları
Ç
Tar h
12.10.2018
20.10.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.890,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

2.380,00 USD

Negombo(1)-Dambula(2)-Kandy(1)-Nawuara El ya(1) 30 Kasım-09 Aralık / Türk
Hava Yolları
Ç
Tar h
30.11.2018
08.12.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.890,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

2.380,00 USD
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