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K ev Turu - Yılbaşı

29.12.2018'den t baren kalkışlı

429,00 EUR
2.333,46 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
1.Gün: İstanbul - K ev
Atatürk Haval manı Dış Hatlar Term nal Türk Havayolları Kontuarı önünde buluşuyoruz. B let ve bagaj
şlemler m z n ardından Türk Havayollar le saat K ev’e hareket ed yoruz. K ev’e varışımıza st naden
b zler bekleyen aracımız le panoram k şeh r turumuzu gerçekleşt r yoruz. Turumuzda Vlad m rskaya
Caddes , Opera B nası, Bale B nası ve Altın Kapı le Ayasofya meydanını gördükten sonra dostluk
tepes nde fotoğraf çek m ç n kısa b r mola ver yoruz. Turumuzun ardından Tar h K ev s lah fabr kası
z yaret m z gerçekleşt rd kten sonra otel m ze hareket ed yoruz. Gecelemem z K ev’dek otel m zde.

2.Gün: K ev
Otel m zde alacağımız kahvaltının ardından tüm gün serbest zaman. D leyen m saf rler m z rehber m z
tarafından düzenlenecek olan 2. Dünya Savaşı Müzes ve Anavatan Heykel Turuna katılab l rler.
Gecelemem z K ev’dek otel m zde.
2. Dünya Savaşı Müzes ve Anavatan Heykel Turu | 30 EUR
2. Dünya Savaşı zafer anısına yapılmış olan yapı açık ve kapalı k bölümden oluşur. Açık bölümde Sovyet
Ordusunun Afgan savaşında ve 2. Dunya Savaşında kullandığı savaş uçakları, tanklar, roketler
serg lenmekted r. Kapalı kısım se 3 kattan oluşur. Burada 2. Dünya Savaşı dönem ne a t orj nal haller yle
saklanmış belge ve araçları yakından görme şansı bulacaksınız.

3.Gün: K ev
Otel m zde alacağımız kahvaltının ardından tüm gün serbest zaman. D leyen m saf rler m z rehber m z
tarafından düzenlenecek olan turlara katılab l rler. Pechersk Lavra Manastırı ve M kro M nyatür Müzes
Turumuz le b rl kte akşam Car bbean Club Yılbaşı özel programına katılab l rler. Yen yıla K ev’de
g r yoruz. Gecelemem z K ev’dek otel m zde. Yen yılınız kutlu olsun!
Pechersk Lavra Manastırı ve M kro M nyatür Müzes | 30 EUR
XI. yy’ın ortalarında kurulan manastır, 27 hektarlık alanı le SSCB ç ndek en büyük manastırlardan
b r d r. Üst ve alt kısım olmak üzere k bölümlü bu manastırda 12’s yer n üzer nde taş yapı şekl nde 6
tanes se yer n altındak mağaralarda olmak üzere toplam 18 adet k l se bulunmaktadır. Bu mağaralar
manastır ç nde yaşamış ve kutsal olarak kabul ed len az zler n mezarlığı olarak kullanılmaktadır. Bu
yüzden dünyanın pek çok yer nden Slav Ortodoks Hr st yanları bu manastırı z yaret etmekted r ve hacı
mertebes ne ulaşmaktadır. Ayrıca manastırın ç nde Güzel Sanatlar Müzes ve dünyada başka b r eş
olmayan M kro M nyatür Müzes bulunmaktadır.
Car bbean Club Yılbaşı Yemeğ | 100 EUR
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4.Gün: K ev - İstanbul
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrası check-out şlemler m z gerçekleşt r yoruz. Rehber m z tarafından
bel rlenecek saate kadar serbest zaman. Akşamüzer aracımız le otel m zden havaalanına hareket
ed yoruz. B let ve bagaj şlemler m z n ardından İstanbul’a uçuyoruz. Yen günün lk saat le İstanbul’a
varışımıza st naden turumuzun sonu.

Otel B lg ler
4* Alfavito Hotel vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak biletleri
Havalimanı vergileri
Havalimanı – Otel – Havalimanı transferleri
Belirtilen ve benzeri 4* otellerde 3 gece oda-kahvaltı konaklamalar
Panoramik Kiev şehir turu
Türkçe rehberlik hizmetleri
Seyehat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır)

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Yurtdışı çıkış fonu ( 15 TL )
Ekstra turlar
Öğle ve akşam yemekleri
Kişisel harcamalar, mini bar ücretleri
Tur programında belirtilmeyen tüm hizmetler

Öneml Notlar
***Satın alınan tur HIS organizasyonu olup, diğer seyahat acentaların misafirlerinin de
katılımı muhtemel olacaktır.
İlk defa yurt dışına çıkan(pasaportu hiç kullanılmamış) yolcularımız için sınır kapısında
Belgrad polisi tarafından sorgulama yapılabilir. Gidiş ve dönüş uçak biletlerinin pasaport
polisine ibrazı zorunlu olup ülkeye giriş izni pasaport polisinin yetkisindedir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu
değildir.
Üç kişilik odalar müsaitliklere bağlı olarak verilmektedir. Üçüncü kişi için verilecek olan
yatak, katlanabilir yataktır.
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Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
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.
Ekstra turlar minimum 20 kişi katılımı sağlanması halinde gerçekleştirilecektir.
Skyhub, 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 Skyhub sorumlu tutulamaz. Skyhub gerekli gördüğü durumlarda, tur
güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Skyhub,
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 Skyhub sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması
olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında
kalan çocuklar için geçerlidir.

K ev(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 - 11 yaş

429,00 EUR

429,00 EUR

599,00 EUR

180,00 EUR

399,00 EUR
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