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

Norveç F yortları Turu (Ge lo-Oslo-Bergen-GudvangenFlam-Gol)

1.198,00 EUR
7.170,15 TL

12.08.2019'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
2 Akşam Yemeği Dahil
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli

1.Gün: İstanbul - Oslo - Ge lo
Turumuz İstanbul Atatürk Hava L manı Dış Hatlar G d ş Term nal nde açılacak olan Setur desk önünde Setur
görevl ler le buluşarak başlıyor. Check- n şlemler m z tamamlıyor ve Türk Hava Yollarının tar fel sefer le Oslo
uçuşumuzu gerçekleşt r yoruz. Varışta b z bekleyen özel aracımızla panoram k Oslo şeh r turumuz ç n hareket
ed yoruz. Şeh r turumuzda yerel halkın ve tur stler n akın ett ğ Balık Pazarını, Kral yet Sarayını, Ulusal T yatroyu,
Parlamento Sarayını ve lg nç m mar s le Opera Sarayını g b b naları göreceğ z. Tur sonrası Ge lo’ya key fl b r
otobüs yolcuğu yapıyoruz. Konaklama ve akşam yemeğ Ge lo otel m zde.

2.Gün: Ge lo - Hardanger F yordu - Bergen
Kahvaltının ardından odalarımızı boşaltıp otelden ayrılıyor ve mükemmel dağ manzaraları eşl ğ nde Bergen’e doğru
hareket ed yoruz. Yol üstünde Norveç’ n en esk ler nden b r olan Torpo K l ses nde ve görkeml Vor ngsfossen
Şelales nde fotoğraf molası ver yoruz. Ardından gez muhteşem doğa manzaraları eşl ğ nde Hardanger F yordun’a
doğru yola çıkıyoruz. Hardanger Köprüsünü geçerek, Bergen’e varıyoruz. Rengârenk Hansa evler , Kral yet Sarayı,
Rosenkranz Kules panoram k olarak göreceğ m z yerler arasında olacak. Şehr n kalb n n attığı Balık ve Ç çek
pazarlarını z yaret ett kten sonra telefer k le nefes kes c manzarası olan Flojen Dağına çıkıyoruz. Telefer k le dönüş
sonrasında konaklama ç n otel m ze geç yoruz. Konaklama Bergen otel m zde.

3.Gün: Bergen - Gudvangen - Sogne F yordu - Flam - Myrdal - Gol
Kahvaltının ardından odalarımızı boşaltıyor ve Gudvangen’e doğru yola çıkıyoruz. Gudvagen l manından F yort
gem m ze b n yoruz. Ülken n en güzel f yortlarından b r s olan Sogne F yordu üzer nden Flam’a hareket ed yoruz.
Flam’a varışımızla b rl kte dünyanın en key fl tren yolculuklarından sayılan Flam Dağı turunu yapacağız. Flam Dağı
boyunca tren m z le şelaleler n ç nden lerleyerek Myrdal’a doğru unutulmaz b r tren yolculuğu yapacağız. Tur
sonrası Gol'de bulunan otel m ze transfer oluyoruz. Konaklama ve akşam yemeğ Gol otel m zde.

4.Gün: Gol - Oslo
Kahvaltının ardından odalarımızı boşaltıyor ve Oslo’ya doğru yola çıkıyoruz. Muhteşem Norveç manzaralarını
yolculuğumuz esnasında bol bol fotoğraflama mkanımız olacak. Oslo'ya varışımıza st naden otel m ze yerleş yor ve
d nlenmek ç n serbest zaman ver yoruz. Konaklama Oslo otel m zde.

5.Gün: Oslo - İstanbul
Kahvaltının ardından odalarımızı boşaltıp otelden ayrılıyoruz. V k ng tar h n yakından göreceğ m z V k ng Müzes ne
hareket edeceğ z. V k nglere a t sanat eserler n ve 1100 yıllık gem ler göreceğ m z bu turumuzun ardından
rehber m z n de bel rleyeceğ saatte Oslo haval manına transfer oluyoruz. Türk Hava Yollarının tar fel sefer le
İstanbul’a uçuşumuzu gerçekleşt r yoruz. İstanbul'a varış ve turumuzun sonu. S zlere daha y h zmet vereb lmek ç n
anket formlarıını doldurmanız b z m ç n öneml d r. B r sonrak seyehat n zde görüşmek üzere !

Otel B lg ler (https://www.setur.com.tr)

Geilo: Vestlia Resort Hotel 4* vb.
Bergen: Scandic Flesland Airport 4* vb.
Gol: Pers Hotell 4* vb.
Oslo: Clarion Collection Bastion 4*vb

F yatlarımıza dah l olan h zmetler
Türk Havayolları tarifeli seferi ile İstanbul - Oslo – İstanbul gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak
biletleri
Havalimanı vergileri
Programda belirtilen otellerde kahvaltı dahil konaklamalar
Programda belirtilen tüm panoramik şehir turları
2 akşam yemeği
Mini Cruise ile Fiyord turu (Gudvangen-Flam)
Flam Dağı tren gezisi
Floyen Dağı teleferikler ile çıkış
Viking Müzesi girişi
Seyahat Sigortası
Türkçe rehberlik hizmeti

F yatlarımıza dah l olmayan h zmetler
Schengen Vize Ücreti ( yeşil pasaporta gerekmemektedir )
Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri ve yemeklerde alınan içecekler
Fazla bagaj ücretleri
Kişisel harcamalar
Turda dahil olduğu belirtilmeyen diğer tüm hizmetler

Öneml Notlar
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Umuma mahsus pasaport sahipleri vizeye tabidir. Diplomatik hizmet ve hususi pasaport sahipleri
vizeden muaftır. Lütfen vize departmanı ile iletişime geçiniz.
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.
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli(15 tl) dahil değildir. Çıkış harcının yolcular tarafından
ödenmesi gerekmektedir.

Hava yolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
(https://www.setur.com.tr)

Hava yolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentemiz sorumlu değildir.
Kesin otel ve hava yolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Acentemiz gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme
hakkını saklı tutar.
Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün
yapılabilir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüm hava yollarının 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 20 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.

Sıkça Sorulan Sorular
Vize:Norveç bir schengen ülkesidir. Umuma mahsus pasaport sahipleri vizeye tabidir. Diplomatik
hizmet ve hususi pasaport sahipleri vizeden muaftır.
Uçuş Süreleri: İstanbul ile Oslo arası uçuş süresi yaklaşık olarak 4 saattir.
Para Birimi: Norveç'te kullanılan para birimi Norveç Kronu'dur, seyahatiniz için yanınıza Euro
almanızı ve bunun ufak birimlerini yanınızda bulundurmanızı öneririz.
Saat Dilimi: Türkiye ile Norveç arasında -1 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken
Norveç’te 11.00’dir.
Telefon Kullanımı: Tüm
kullanılabilmektedir.

cep

telefonu

operatörleri,

hattınız

uluslararası

dolaşıma

açıksa

Kıyafet: Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar,
şort, rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için bir mont almanızı öneririz. Bunun dışında; şapka,
güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera
ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz.
Yemek: Modern bir ülke olarak, her damak tadına uygun yemekler bulunabilmektedir.
Elektrik: Genelde 200–220 V kullanılıyor. Priz konusunda ise genelde bir sıkıntı yaşamazsınız. Çok
istisnai durumlarda cihazınız kalın girişli ise sorun olabilir.
Alışveriş: Oslo'da alış veriş yapabileceğiniz bir çok alış veriş merkezi bulunmaktadır ancak fiyatlar
genel olarak yüksektir. Ayrıca hem Oslo hem de diğer şehirlerde bölgeye özgü hediyelik el yapımı
ürünler alınabilir.

Ge lo(1)-Bergen(1)Gol(1)-Oslo(1) 12-16 Ağustos / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h

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

Tar h
12.08.2019
16.08.2019

Ç(https://www.setur.com.tr)
K ş l k Oda
Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

1.198,00 EUR

1.398,00 EUR

198,00 EUR

1.158,00 EUR

1.198,00 EUR

