
1.gün - İstanbul-Pamporovo "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,
Pamporovo’ya doğru hareket ediyoruz. Gece boyunca yolculuğumuz devam ediyor...

2.gün - Pamporovo "Kayak Keyfi"
Sabah erken saatlerde varışımız ardından kolay, orta ve zor derecelerinde toplamda 37 km uzunluğa
sahip, 1444 metre yükseklikten başlayan pistler sizleri bekliyor. Geceleme otelimizde.

3.gün - Pamporovo "Kayak Keyfi"
Kahvaltının ardından bütün gün kayak yapmanın zevkini yaşayacaksınız. Arzu eden misafirlerimiz kayak
yapmanın dışında Pamporovo ve çevresinin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedebilirler. Geceleme otelde.

4.gün - Pamporovo "Kayak Keyfi"
Kahvaltının ardından bütün gün kayak yapmanın zevkini yaşayacaksınız. Arzu eden misafirlerimiz kayak
yapmanın dışında Pamporovo ve çevresinin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedebilirler. Geceleme otelde.

5.gün - Pamporovo-İstanbul
Kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve İstanbul'a doğru hareket. Gece saatlerinde İstanbul'a varış.
Hizmet kalitemizi arttırmak adına sizlere vereceğimiz anket formlarını doldurmanız bizim için önemlidir. Bir
sonraki seyahatinizde görüşmek üzere...

Yurt Dışı Turlarda Alınan Covid-19 Önlemleri
Fiyata dahil olarak tüm turlarda kişi sayısını hijyen ve sosyal mesafe kuralları gereği en uygun seviyede
tutmaya özen gösteriyoruz.
Turlarımızın akışını, mümkün olduğunca açık havada zaman geçirilecek şekilde tekrar düzenledik.
Tur boyunca konaklayacağımız otellerin, resmi olarak hijyen kurallarına uygunluğunu duyuran ve taahhüt
eden oteller olmasına dikkat ediyoruz.
Yolcularımızın ve tur liderlerimizin sağlığı için hijyen kiti stoğumuz hazır.
Tur boyunca geçerli Seyahat Sağlık Sigortası* hizmetimizi ücretsiz sunmaya devam ediyoruz.
Tur süresi boyunca iç ve dış mekanlarda 1,5 metre sosyal mesafe ve maske takılması kuralına önemle
dikkat edilecektir.
Turlarımızda ziyaret edilen müze, ören yeri ve diğer tüm noktalarda ilgili kurum ve işletmelerin almış
olduğu önlemlere göre hareket edilecektir. Bu önlemlerden dolayı ziyaret edilmesi mümkün olmayan
yerlerden acentemiz sorumlu değildir.
**Seyahat Sağlık Sigortası Covid-19 tedavisini kapsamamaktadır. Seyahat Sağlık Sigortası’nın
kapsamı hakkında detaylı bilgi için satış ekiplerimizle iletişime geçebilirsiniz.
**Normalleşme süresince gerçekleştirilecek turlarda yukarıda belirtilen tüm koşullar uluslararası
kurallarla eş zamanlı olarak güncellenecektir.

Otel Bilgileri
Hotel Orpheus 4* vb.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Lüks otobüs ile ulaşım
Belirtilen kategori otelde yarım pansiyon bazında 3 gece 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.)
Setur Duty Free Kapıkule Sınır Kapısı Gelen ve Giden Yolcu mağazalarında geçerli %10 indirim.

Pamporovo Kayak Turu - Tur Broşürü
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Önemli Notlar
Setur tarafından yapılan seyahat sigortası olası kayak kazalarını kapsamamaktadır. Kişisel olarak
kayak kaza sigortası yaptırmanız önerilmektedir.
Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 20 kişi katılım şartı gerekmektedir. Gezi için yeterli katılım
sağlanamadığı takdirde, gezi hareket tarihinden 20 gün önce tur iptali bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Setur, gerekli gördüğü durumlarda tur kalkışından önce haber vermek kaydıyla rehberlik hizmetini
varışa istinaden sağlayabilir.
Setur, gerekli gördüğü durumlarda önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini
bozmadan, turların ve şehirlerin, program içerisindeki sırasını 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.
Otel Voucher belgenizin ve seyahat sigortanızın seyahat süresince yanınızda bulunması
gerekmektedir. Bu evrakların yanınızda olmaması durumunda ülkeye girişlerde sıkıntı
yaşanabilmektedir. Acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Otobüs hareket saatinden en az 30 dakika önce belirtilen kalkış noktasında olunması gerekmektedir.
Çocuk fiyatı, aynı odada 2 yetişkin olması durumunda uygulanmaktadır. 1 Yetişkin + 1 Çocuk olması
durumunda 2 yetişkin fiyatı uygulanmaktadır.
Programda belirtilen turlar panoramik olarak yapılacak olup, herhangi bir ören yeri/müze giriş ücreti
fiyatlara dahil değildir.
Sigorta şirketinin kabul etmesi durumunda; 75 yaş üzeri sigortalıların ani rahatsızlık sonucu tedavi
masrafları ödenmez, sadece kaza sonucu tedavi masrafları karşılanır. 80 yaş üzeri sigortalıların ise
tıbbi tedavi masrafları ödenmez, sadece nakil hizmetleri organize edilir ve karşılanır. Sigorta
poliçenizin tüm detayları için satış temsilcinize danışabilirsiniz.
Setur üzerinden Pamporovo ve Bansko turlarına rezervasyon yaptıran müşterilerimize özel Setur Duty
Free Kapıkule Sınır Kapısı Gelen ve Giden Yolcu mağazalarında geçerli %10 indirim hakkınız
bulunmaktadır. İndirim rezervasyon sırasında alınan pasaport numaralarına kasada otomatik olarak
uygulanacak olup, toplam sepet tutarı üzerine yansıtılacaktır. Kampanya yürürlükteki Koç Ailem
kampanyası ile birleştirilemez. Setur kampanya koşullarında güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

Konaklama Notları
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)
Otellere giriş saati en erken 15.00’dir.
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 otellerde iki ayrı yataklı oda bulunmaması durumunda çift kişilik yataklı bir oda verilebilir. Çift
kişilik yatak bulunmaması durumunda da iki ayrı yataklı bir oda verilebilir.
Kimi oteller check-in esnasında kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke
edebilir.
Turlarımızda kullandığımız otellerde yapılan rezervasyonlar grup rezervasyonu olup, alınacak kahvaltılar
farklı bir salonda gruba özel olarak verilebilir ve standart otel kahvaltısından farklı olabilir.
Tek kişilik odalarda yatak tipi tek kişiliktir. Çift kişilik yataklı oda müsaitlik doğrultusunda verilebilir.

Vize ve Pasaport Bilgisi
Yurt Dışı çıkış fonu ücreti fiyatlarımıza dahil değildir. Çıkış harcının yolcular tarafından ödenmesi
gerekmektedir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Türk vatandaşları için vize gerekmektedir. Güncel vize prosedürü ve işlemleri için Setur Vize bölümü
ile iletişime geçebilirsiniz.
Acentemiz, misafirlerimiz ile konsolosluklar arasında aracı kurum olup, herhangi bir vize alım garantisi
vermez. Konsolosluğun vize vermemesi acentemizin sorumluluğunda değildir.
Vize başvurularının tur hareket tarihinden en az 3 ay öncesinde yapılması tavsiye edilir. Vize
sürecinizin daha sağlıklı ilerleyebilmesi adına başvurunuzu tur kalkış tarihinden en az 3 ay öncesinde
tamamlamanızı önemle tavsiye ediyoruz.
Ziyaret edilen ülke Türk vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin geçerli pasaportunuzda
olması gerekmektedir. İptal edilmiş bir pasaporttaki vize geçerli bir vize dahi olsa, bu vize/pasaport ile
seyahat edilememektedir. Acentemizin doğacak olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Gümrük geçişlerinde ve sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için,
pasaportunuzda en az 6 boş sayfa olması gerekmektedir. Vize alınmış olması veya vize gerektirmeyen
pasaporta sahip olunması, ülkeye giriş ve çıkış yapılabileceği anlamına gelmeyip, pasaport polisinin
sizi ülkeye giriş izni vermeme veya ülkeden çıkarmama yetkisi bulunmaktadır. Acentemizin bu konuda
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Türk vatandaşı olmayan ya da çifte vatandaşlığı olup da diğer ülke pasaportunu kullanarak tura
katılacak olan misafirlerin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize
prosedürünü ilgili konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir. Acentemizin doğacak
olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Farklı bir ülkede oturum izni bulunan misafirlerin vize durumlarını, bağlı bulundukları konsolosluklara
bizzat danışmaları gerekmektedir. Acentemizin doğacak olumsuzluklardan dolayı herhangi bir



sorumluluğu bulunmamaktadır.
Yırtılmış, yıpranmış veya benzeri tahribatlara uğramış pasaportlar ile seyahat edilememektedir.
18 yaşından küçük bireylerin tek başlarına ya da anne ve babadan sadece bir tanesi ile seyahat
etmesi durumunda hem anneden hem de babadan noter onaylı muvafakatname alması
gerekmektedir. Detaylı bilgiyi Setur vize departmanından alabilirsiniz

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 4 Yaş 
1. Çocuk 5 - 12 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
299,00 EUR
239,00 EUR
239,00 EUR

50,00 EUR
159,00 EUR

Kalkış Noktaları
Kadıköy Evlendirme Dairesi
Bahçelievler Ömür Plaza Önü

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 22.01.2021

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. 23 Ocak'ta Pamporovo'ya varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 26.01.2021
Rehberimizin belirttiği saatte hareket ile Pamporovo'dan İstanbul'a hareket. Gece saatlerinde İstanbul'a

varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 4 Yaş 
1. Çocuk 5 - 12 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
299,00 EUR
249,00 EUR
249,00 EUR

50,00 EUR
159,00 EUR

Kalkış Noktaları
Kadıköy Evlendirme Dairesi
Bahçelievler Ömür Plaza Önü

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 29.01.2021

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. 30 Ocak'ta Pamporovo'ya varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 2.02.2021
Rehberimizin belirttiği saatte hareket ile Pamporovo'dan İstanbul'a hareket. Gece saatlerinde İstanbul'a

varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 4 Yaş 
1. Çocuk 5 - 12 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
299,00 EUR
239,00 EUR
239,00 EUR

50,00 EUR
159,00 EUR

Kalkış Noktaları
Kadıköy Evlendirme Dairesi
Bahçelievler Ömür Plaza Önü

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 12.02.2021

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. 13 Şubat'ta Pamporovo'ya varış.

Yarım PansiyonPamporovo(3) 22-26 Ocak (22 - 26 Ocak 2021)

Yarım PansiyonPamporovo(3) 29 Ocak-02 Şubat (29 - 02 Şubat 2021)

Yarım PansiyonPamporovo(3) 12-16 Şubat (12 - 16 Şubat 2021)



Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 16.02.2021

Rehberimizin belirttiği saatte hareket ile Pamporovo'dan İstanbul'a hareket. Gece saatlerinde İstanbul'a
varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 4 Yaş 
1. Çocuk 5 - 12 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
299,00 EUR
229,00 EUR
229,00 EUR

50,00 EUR
159,00 EUR

Kalkış Noktaları
Kadıköy Evlendirme Dairesi
Bahçelievler Ömür Plaza Önü

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 26.02.2021

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. 27 Şubat'ta Pamporovo'ya varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 2.03.2021
Rehberimizin belirttiği saatte hareket ile Pamporovo'dan İstanbul'a hareket. Gece saatlerinde İstanbul'a

varış.

Yarım PansiyonPamporovo(3) 26 Şubat-02 Mart (26 - 02 Mart 2021)


