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Adana Portakal Ç çeğ Karnavalı Turu 2
05.04.2019'den t baren kalkışlı

1.090,00 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
1. Gün 05 N san 2019 Cuma Adana, Adana Portakal Ç çeğ Karnavalı, Tarsus, Eshab-ı Kehf
Mağarası, Ulu Cam
S z değerl m saf rler m z le sabah saat 09:30'da Adana Havaalanı ( 05 N san 2019 Havaalanına ulaşım 09:30'dan
sonra olmamalıdır.) 09:45 D van Adana Otel önünde buluşarak turumuzu başlatıyoruz. Turumuza enfes b r kahvaltı
le başladıktan sonra Dünya tar h n n öneml duraklarından b r olan Tarsus’a geç yoruz. Tarsus’ta hem tar h hem de
nanç tur zm açısından dünya çapında ünlü olan mekanları z yaret ed yoruz. Eshab-ı Kehf Mağarası, Ulu Cam ,
Makam-ı Danyal Cam , Esk Cam (K l se Cam s ), Az z Paul K l ses , B lal- Habeş Mesc d , Kleopatra Kapısı, Şems yel
Sokak, Onur (Özgürlük) Yazıtı, Ant k Yol, Donuktaş (Roma Tapınağı), Bac Köprüsü (Jüst nyen Köprüsü), Az z Paul
Kuyusu, Şelale ve Roma Mezarları, Kubad Paşa Medreses , Altından Geçme (Roma Hamamı), Şahmeran Hamamı
(Esk Hamam), Kırk Kaşık Bedesten (Beyaz Çarşı), Tar h Tarsus Evler , Nusret Mayın Gem s İlk akşam konaklama ç n
Adana’ya dönüyor ve Adana’da sokak sokak lezzet peş nde koşmaya başlıyoruz. Akşam yemeğ sonrasında
konaklama D van Adana’ da…

2. Gün 06 N san 2019 Cumartes Adana Portakal Ç çeğ Karnavalı, Karnaval Kortej ,
Karnaval Açılış Tören , Gece Konserler
Sabah otelde kahvaltımızı alıyor ve açıklanacak fest val programına göre gün çer s nde Karnaval Kortej , Karnaval
Açılış Tören ve Konser etk nl kler ne katılıyoruz. Akşam saatler nde otel m ze yerleş yoruz ve b r süre d nlend kten
sonra akşam yemeğ m z dışarıda alıyor ve gece konserler ne katılıyoruz. Konaklama D van Adana’ da…

3. Gün 07 N san 2019 Pazar Adana Portakal Ç çeğ Karnavalı, Kapıkaya Kanyonu, Varda –
Alman Köprüsü
Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrasında Adana’nın kırsalına çıkacak, görsel le nsanı büyüleyen Kapıkaya
kanyonunu z yaret edecek, James Bond f lm n n unutulmaz aks yon sahneler n n çek ld ğ Varda/Alman Köprüsünü
göreceğ z. Öğleden sonra Adana’ ya dönüyor ve açıklanacak fest val program dah l nde fest val etk nl kler ne
katılıyoruz. Turumuzu saat 18:00 de tamamlıyor ( 08 N san 2018 Cuma günü dönüş b let n z 19:00'dan önce
olmamalıdır.) ve b r başka Setur seyahat nde görüşmek d leğ yle s z değerl m saf rler m ze veda ed yoruz.

F yata Dah l Olan H zmetler
Divan Adana Hotel’ de 2 Gece Oda Kahvaltı Konaklama
Profesyonel Turist Rehberi eşliğinde Çevre Gezisi
Lüks Araçlar ile Ulaşım
Araç İçi İkramlar ve Hizmetler
Paket Tur Zorunlu Sigorta Poliçesi

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Gidiş - Dönüş Uçak Biletleri
Öğle ve Akşam Yemekleri
Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar

Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri

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

Yemeklerde alınacak olan içecekler
Özel Harcamalar
Otel Ekstraları

Öneml Notlar
05 Nisan 2019 Havaalanına ulaşım 09:30'dan sonra olmamalıdır.
07 Nisan 2019 Cuma günü dönüş biletiniz 19:00'dan önce olmamalıdır.

Genel Şartlar
Paket tur fiyatlarımıza tüm vergiler dahildir. Ulaşım araçlarımızın türü Minibüs, Midibüs ve Otobüs
olarak değişmektedir. Ödemeler kredi kartı veya havale ile yapılmakta olup tüm bakiye tur satış
esnasında tahsil edilmektedir. Setur öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle tur iptal
bilgisini en geç 21 gün öncesinden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirerek
turu iptal etme hakkına sahiptir. Tur rehberlerimiz Turist Rehberleri Hizmetlerine ilişkin
yönetmelikte yer alan maddeler ışığında çalıştırılmaktadır. Tüketicinin, paket tur sözleşmesinin
imzalanmasından itibaren 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin cayma hakkı bulunmaktadır. Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve
tur programından bağımsız düşünülemez. Gezi süresi 2 gece 3 gündür. Çocuk indirimleri iki
yetişkin yanında uygulanıp, tek bir çocuk için kullanılır. 0 - 6 yaş çocuklarda otel konaklamasında
yatak verilmeyebilir. Tur esnasında rehberimiz belirtilen programa mümkün olduğunca uymak
kaydı ile beklenmeyen hava ve yol şartlarına göre tur programında değişiklik yapabilir. Tur
esnasında Setur sözleşmeye aykırılığın; katılımcının kusurunun bulunması, sözleşme ifa sürecine
dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir
sebep, paket tur düzenleyici ve aracısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen
öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi durumu hallerinde sorumlu
değildir. Bu broşürde yer alan bilgiler paket tur düzenleyicisi ve aracısı için bağlayıcıdır.
Turlarımızda koltuk oturma planlaması rezervasyon sırasına göre yapılmaktadır. Koltuk değişimi (
rotasyon ) uygulamamız bulunmamaktadır. Tüm turlarımız ve servislerimiz için belirnenen
noktalar dışında kesinlikle misafir alınışı ve bırakılışı yapılmamaktadır. Turlarımızda araçlarımızın 3
ve 4 numaralı koltukları rehberlerimiz için ayrılmakta olup misafirlerimize verilmemektedir.
***Festival programı netleştikçe programda güncelleme yapılacaktır.

05-07 N san 2019 Uçak B lets z
Ç
Tar h
05.04.2019
07.04.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.090,00 TL

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 2 yaş

1. Çocuk
2 - 6 yaş

1. Çocuk
6 - 12 yaş

990,00 TL

1.525,00 TL

Ücrets z

400,00 TL

745,00 TL

