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

Büyük Br tanya Turu (Ed nburgh-Belfast-Dubl n)
04.06.2019'den t baren kalkışlı

1.298,00 EUR
7.768,66 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli
Türkiye Çıkışlı / Varışlı

1.Gün: İstanbul-Ed nburgh "Şeh r Turu"
Dış hatlar term nal nde bulunan Setur desk nde Setur görevl s ve rehber n z le buluşma. Uçağa b n ş şlemler n n
ardından Ed nburgh’a hareket. 18. yüzyıl Georg a tarzı m mar n n özell kler n taşıyan üç şer tl yayvan caddeler ve
döneme uygun zar f meydanları le Ortaçağ özell kler ndek esk şehr n b rb r ne oluşturduğu tezatın h ssed ld ğ
muhteşem b r atmosfere sah pt r. Yaklaşık 5 saatl k uçuşu müteak p, tüm bu atmosfer rehber m z eşl ğ nde
h ssedeceğ z. Keş f turu sonrası otel hareket. Geceleme otelde.

2.Gün: Ed nburgh "St rl ng Kales ve Loch Lomond Turu"
Kahvaltı sonrası, hem m mar s hemde hak m tepe üzer ndek konumu le göz kamaştırıcı St rl ng Kales 'n
rehber m z eşl ğ nde keşfedeceğ z. Sonrasında gerek efsaneler le gerekse tar h ve edeb yat üzer nde bel rley c
etk ler olan muhteşem doğal yapısı ve İng ltere Kral çes tarafından “S r” ön adı ver len, Walter Scott’un “The Lady Of
Lake” efsanev eser ne lham kaynağı olması le ünlü Loch Lomond bölges n z yaret edeceğ z. Öğle yemeğ ç n
ver lecek serbest zamanın ardından otele transfer. Geceleme otelde.

3.Gün: Ed nburgh-Belfast "T tan c Müzes Turu"
Kahvaltı sonrası, özel aracımızla Belfast fer botu ç n Ca rnryan’a hareket. Yaklaşık 3 saatl k yolculuk sonrası
Ca rnryan’dan başlayacak 2 saatl k fer bot yolculuğu sonrası Belfast’a varış. Otele g r ş yapmadan önce İrlanda’nın
başkent Belfast şeh r turu esnasında şehr n öneml yerler n görüp, T tan c Müzes 'n z yaret edecek ve bu muhteşem
gem n n yapılışı hakkında b lg alıp, nşa ed ld ğ l manı göreceğ z. Otele g r ş şlemler sonrası d nlenmen z ç n
serbest zaman. Geceleme otelde.

4.Gün: Belfast-Dubl n "Şeh r Turu ve Gu nness Deposu"
Kahvaltı sonrası Dubl n'e doğru yol alıyoruz. Yapılacak olan Dubl n şeh r keş f turumuz esnasında ünlü Dubl n
Kapıları, Georg a st l meydanlar ve Phoen x Park panoram k olarak görülecekt r. Turumuzun son etabında se
Gu nness deposuna yapacağımız z yaret le 7 kat boyunca ulusal çecekler hakkında b lg alacak ve 360 derecel k
manzaraya sah p terasta tadım yapacağız. Tur sonrasında otel m ze transfer. Geceleme otelde.

5.Gün: Dubl n-İstanbul
Kahvaltı sonrası, hareket saat m ze kadar serbest zaman. İstanbul uçuşu ç n haval manına hareket. Uçağa b n ş
şlemler n n ardından yaklaşık 4 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
Edinburgh Residence Inn Hotel 4* vb.
Belfast Maldron Hotel Belfast City 4* vb.
Dublin Ballsbridge Hotel 4* vb.

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

F yata Dah l Olan H zmetler

İstanbul – Edinburgh / Dublin - İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve alan vergisi
Dört yıldızlı otellerde oda – kahvaltı esasında 4 gece konaklama
Havaalanı-otel-havaalanı transferleri
Titanic Müzesi Gezisi
Guiness Deposu Gezisi
Stirling Kalesi Ziyareti
Loch Lomond Gezisi
Edinburgh, Belfast ve Dublin panoramik şehir turları
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.
Turlarımızda kullandığımız otellerde yapılan rezervasyonlar grup rezervasyonu olup, alınacak
kahvaltılar farklı bir salonda gruba özel olarak verilebilir ve standart otel kahvaltısından farklı
olabilir.
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.
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.

Kesin otel ve(https://www.setur.com.tr)
havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce verilecektir.
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.
Program için vize gerekmektedir. Lütfen vize departmanıyla iletişime geçiniz.
Ekim 2016’da sonlanan Visa Waiver programı kapsamında geçerli ve çok girişli İngiltere vizesi ile
İngiltere üzerinden Irlanda’ya seyahat edilebilmekteydi.
Visa Waiver programının 31.10.2021 yılına kadar uzatılmış olup, geçerli C tipi İngiltere vizesine
sahipseniz, öncesinde İngiltere’ ye giriş yapıp İngiltere üzerinden Irlanda’ya 01.11.2016 itibariyle
yeniden geçiş yapabilirsiniz.
Not: İngiltere vizenizle Türkiye üzerinden direkt Irlanda’ya uçuş yaptığınızda ülkeye alınmama
riskiniz yüksektir, bu nedenle Irlanda’ya İngiltere üzerinden seyahat etmeniz gerektiğini ve ekte
olan programın kopyasını Irlanda girişinde oluşabilecek risklere karşı seyahate giderken yanınızda
bulundurmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

ABD ve B rleş k Krallık Uçuşlarımız Hakkında
Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ın ilgili kurumlarınca tebliğ edilen kurallar
doğrultusunda;
25 Mart 2017 tarihi itibariyle, Türkiye çıkışlı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’a
gerçekleşecek uçuşlarda, standart boyutlardaki akıllı cep telefonundan büyük elektronik cihazlar
(tıbbi cihazlar haricinde) kabin içinde (yolcu beraberinde) taşınamayacak. Bu uygulama
kapsamında tüm dizüstü bilgisayarlar, tabletler, fotoğraf makineleri*, e-kitap okuyucular ve oyun
konsollarının uçak altı bagajına verilmesi gerekiyor.
*Birleşik Krallık’a düzenlenen uçuşlarda kabin içinde fotoğraf makinesi taşınmasına ilişkin bir kısıt
bulunmamakta.
Bu uygulama Türkiye çıkışlı uçuşlarda geçerli olup, ABD ve Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye
düzenlenecek seferlerde geçerli değildir.

ABD ve Birleşik Krallık uçuşlarımızda sunulan yeni hizmetlerimiz hakkında
Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’a Düzenlediğimiz Uçuşlarda Yolcularımızın Cep
Telefonu veya Akıllı Telefondan Daha Büyük Elektronik Cihazları Kullanımına Dair Bilgilendirme:
• Yolcularımız, uçak içinde sunduğumuz Wi-Fi kullanım olanağıyla cep telefonları ile internet
hizmetimizden faydalanabilecekler
• İlgili elektronik eşyalar, boarding kapısında teslim edilebileceği için, yolcularımız uçak kapısına
kadar cihazlarını kullanabilecekler.
• Transfer yolcularımızın söz konusu cihazlarını İstanbul varışlarında boarding kapısında teslim
etmeleri yeterli olacak.
• Yolcularımızın elektronik eşyalarını check-in esnasında bagaja vermeyi tercih etmemesi
durumunda, elektronik cihazlar İstanbul’da boarding işlemi sırasında etiket karşılığı teslim
alınarak itinalı bir şekilde özel bagajlarla taşınacak. Görevli personellerimiz varış sonrasında
belirlenen dağıtım yerinde yolcu bagaj etiketi - cihaz eşleşmesi yaparak elektronik cihazları
sahiplerine teslim edecekler.

Bu yasak 16 cm´i asan telefonlar, tabletler, laptoplar vesaire icin gecerli (tam boyutlar su sekilde :
(https://www.setur.com.tr)
Length: 16cm x Width: 9.3cm x Depth: 1.5cm)

http://www.turkishairlines.com/tr-tr/kurumsal/basin-odasi/duyurular/duyuru/turk-havayollarindan-abd-ve-birlesik-krallika-ucacak-yolculari-icin-yeni-hizmet-uygulamasi
Not: Havayolları acentemize haber vermeksizin kuralları değiştirebilir. Güncel bilgiler için havayolu
ile irtibata geçebilirsiniz.

Ed nburgh(2)-Belfast(1)-Dubl n(1) 04-08 Haz ran / Türk Havayolları
Ç
Tar h
04.06.2019
08.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.298,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

F yat Sorunuz

1.698,00 EUR

298,00 EUR

