
1.gün - İstanbul-Bansko "Otobüs Yolculuğu"
Turumuzun ilk günü akşam Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde buluşarak başlıyor. Buradan hareketle
Edirne üzerinden Kapıkule’ye devam ediyoruz. Çıkış işlemlerinin ardından Bulgaristan’a geçerek,
Bansko’ya doğru hareket ediyoruz. Gece boyunca yolculuğumuz devam ediyor...

2.gün - Bansko "Kayak Keyfi"
Sabah erken saatlerde varışımız ardından kolay, orta ve zor derecelerinde toplamda 72 km uzunluğa
sahip, Kış Olimpiyatlarına ve Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yapmış, aynı zamanda Dünya
Şampiyonu Alberto Tomba’nın kayak yaptığı ve Tomba pisti olarak anılan 2600 metreden başlayan pistler
sizleri bekliyor. Geceleme otelinizde.

3.gün - Bansko "Kayak Keyfi"
Sabah kahvaltısının ardından bütün gün pistlerde kayak yapmanın zevkini yaşayacaksınız. Arzu eden
misafirlerimiz kayak yapmanın dışında Bansko Kasabası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden
faydalanabilirler. Geceleme otelde.

4.gün - Bansko "Kayak Keyfi"
Sabah kahvaltının ardından tam gün pistlerde kayak yapmanın zevkini yaşayacaksınız. Arzu eden
misafirlerimiz kayak yapmanın dışında Bansko Kasabası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden
faydalanabilirler. Geceleme otelinizde.

5.gün - Bansko-İstanbul
Sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve İstanbul'a doğru hareket. Gece saatlerinde
İstanbul'a varış. Bir sonraki seyahatinizde görüşmek üzere...

Otel Bilgileri
Perun Lodge Hotel 4* vb.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Lüks otobüs ile ulaşım
4* otelde 3 gece yarım pansiyon konaklama
Araç içi ikramlar
Otel-Gondola-Otel Shuttle Servis
Setur Rehberlik Hizmetleri
Seyahat Sağlık Sigortası (Kayak kazaları muaftır. Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam
dışındadır.)

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Yurt dışı çıkış fonu
Skipass ücretleri
Kayak kiralama ücretleri
Ekstra geziler ve kişisel harcamalar
Fiyata dahil olduğu belirtilmeyen herşey
Vize ücreti ve hizmet bedeli
Şehir Vergisi

Önemli Notlar
***Setur tarafından yapılan seyahat sigortası olası kayak kazalarını kapsamamaktadır. Kişisel
olarak kayak kaza sigortası yaptırmanız önerilmektedir.
Üç kişilik odalarda üçüncü yatak standart yataktan küçük olup, ek yatak verilmektedir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Türk vatandaşları için Bulgaristan’a girişlerde vize gerekmektedir.
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Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Yeşil pasaport sahipleri için vizeye ihtiyaç yoktur.
Tek anne yada tek baba ile yapılan seyahatlerde yada ikisinin birden bulunmadığı çocuklu ailelerin
sınır geçişlerinde noterden alınmış muvafakatname ibraz etmek gerekmektedir.
Odaların teslimi en erken 15:00 itibariyle başlayacaktır.
Otel konaklama konsepti yarım pansiyon olup, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tur ücretine dahildir.
Alınacak tüm içecekler ve bu iki öğün haricindeki tüm yiyecekler ile minibar vb. kullanımları ekstra
fiyatlandırılmaktadır. (Akşam yemeklerinde alınacak içecekler de ücretlidir)

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 10 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
289,00 EUR
189,00 EUR
189,00 EUR

99,00 EUR
169,00 EUR

Kalkış Noktaları
Kadıköy Evlendirme Dairesi
Bakırköy Ömür Plaza Önü

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 18.01.2020

Saat 21.30'da Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde Setur rehberi ile buluşma. Saat 22:00'de Kadıköy
Evlendirme Dairesi önünden, saat 23:00'de Bahçelievler Ömür Plaza önünden hareket. Edirne üzerinden

Kapıkule’ye devam ediyoruz. 19 Ocak'ta Bansko'ya varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 22.01.2020
Rehberimizin belirttiği saatte hareket ile Bansko'dan İstanbul'a hareket. Gece saatlerinde İstanbul'a varış.

Yarım PansiyonBansko(3) 18-22 Ocak (18 - 22 Ocak 2020)


