
1.gün - İstanbul-Malaga-Granada "Granada Keşif Turu"
Belirtilen  havalimanında bulunma. Bilet ,bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Malaga’ya hareket ve
Malaga’ya varış. Granada’ya yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk sonrası varış. Otele yerleşme ve ardından
Arap mahallesi , Sacramonte çingene mahallesiyle , Endülüs’ün geçmişine yürüyerek bir yolculuk
gerçekleştiriyoruz. Akşam yemeğimiz otel dışında olacaktır. Geceleme otelde.

2.gün - Granada "Alhambra Sarayı & Generalife Bahçeleri Ziyareti"
Sabah kahvaltısının ardından adı Endülüs ile özdeşleşen meşhur Alhambra Sarayı ve Generalife
Bahçeleri’ni geziyoruz. Muhteşem Generalife bahçelerinin içinde yeralan bu saray , Sagrada Familia ve
Prado’dan sonra İspanya’nın en çok ziyaret edilen 3.ncü müzesidir. Saray gezimizin ardından şehri
doyasıya keşfetmek için serbest zaman. Akşam yemeği için hareket ve geceleme otelde.

3.gün - Granada-Cordoba-Sevilla "Cordoba Keşif Gezisi & Cordoba Camii & Medina Azahara
Gezisi"
Sabah kahvaltısının ardından Cordoba’ya hareket. 10. ve 11.yy’da dünya uygarlığının önemli zirvelerinden
birini teşkil eden Endülüs Uygarlığının merkezi Cordoba’yı keşfediyoruz . Mezquita ve Yahudi Mahallesi
sizleri derinden etkilemekle kalmayacak uygarlığın o dönemde ulaştığı nokta, ayrıca hayrete
düşürecek.Öğle yemeği için serbest zaman. Öğleden sonra Medina Azahara’yı gezip Sevilla’ya devam
ediyoruz. Medina Azahara 10.ncu yy’da III. Abdurrahman’ın gözdesi Zahra için inşa edilmiştir. Hem saray
hem şehir olarak kullanılmıştır.Bu eşsiz müzeyi ziyaret ettikten sonra Sevilla’ya hareket. Otelimize
yerleşme. Akşam yemeği otel dışında olacaktır. Geceleme otelde.

4.gün - Sevilla "Sevilla Keşif Gezisi & Alkazar ve Katedral Gezisi"
Sabah kahvaltısının ardından , El sanatları ile bezenmiş mimarisi ile sadece İspanya ‘nın değil Dünya ‘nın
en ilginç kentlerinden biri olan Sevilla ‘yı keşif turumuz sırasında “İspanya Meydanı, Altın Kule, havuzları ve
bahçeleri ile ünlü Maria Luisa Parkı, Santa Cruz Mahallesi” görüldükten sonra Alkazar ve Sevilla
Katedrali gezilecektir. Emeviler döneminde 844 yılında yapımına başlanan Alkazar, müslüman dönemi
İspanya’sının en etkileyici iki sarayından biridir. Şu anda İspanya Kraliyet Ailesinin özel mülkü olup belirli
kısımları müze olarak kullanılmaktadır. Gezeceğimiz diğer eser Sevilla Katedrali ise gotik mimarinin
İspanya’daki en muhteşem örneklerinden olup minareden bozma çan kulesi Giralda ile tanınır. Kapalı
alanı bakımından dünyanın en büyük katedralleri arasında yeralan bu katedral, günümüz katolik dünyasının
en önemli ibadet yerleri arasındadır. Tur bitiminde serbest zaman. Akşam yemeğimiz otel dışında
alınacaktır. Geceleme otelde.

5.gün - Sevilla-Ronda-Malaga "Ronda Şehir Keşif Turu & Setenil de las Bodegas Keşfi"
Sabah kahvaltısının ardından otobüsümüzle Ronda’ya hareket. Endülüs’ün beyaz köyler lakabıyla anılan
Ronda kenti aynı zamanda boğa güreşlerinin çıkış mekanı olarak bilinir.Başta Ernest Hemingway olmak
üzere Alexander Dumas,Orson Welles,Rainer Maria Rilke gibi birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur.
O yüzden Romantik yolcular bölgesi olarak da anılır.Sunduğu görüntüler bir sanatçının fırça darbelerinden
çıkmış gibidir. Tarihi köprü "Çanlar Kimin İçin Çalıyor" romanının sayfalarına sürükler sizi. Şehri ve
arenasını keşfettikten sonra Setenil de las Bodegas’a geçiyoruz. Kayaların ve mağaraların içi oyularak
yapılan evler bu köyü eşsiz kılmaktadır. Köyü ziyaret ettikten sonra Malaga’ya hareket. Yaklaşık 1 saatlik
yolculuk sonrası otelimize varış. Akşam yemeği için hareket. Geceleme otelde.

6.gün - Malaga-İstanbul "Malaga Keşif Gezisi & Picasso Müzesi Ziyareti"
Sabah kahvaltısının ardından ünlü ressam Pablo Picasso’nun doğduğu, muhteşem güneş ışıltısına, sahip
Malaga’yı keşfediyoruz. Picasso Müzesi gezisinin ardından, Castillo del Gibralfaro, Teatro Romano ,
Catedral şehirde göreceğimiz yerlerden. Öğle yemeği için serbest zaman. Belirlenen saatte
havalimanına hareket. Bilet,bagaj ve gürmrük işlemlerinin ardından Malaga'dan İstanbul'a hareket ve 
İstanbul'a varış. Hizmet kalitemizi arttırmak adına sizlere vereceğimiz anket formlarını doldurmanız bizim
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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.

SeturSelect
Bu bir SeturSelect turudur. 

Otel Bilgileri
Granada Hotel Vincci Albayzın 4* vb.
Sevilla Hotel Inglaterra 4* vb.
Málaga Vinchi Posada 4* vb.

Tur Lideri
Ugur Soner 
+90 549 562 73 78 
1967 yılında İstanbul'da doğan Uğur Soner, Galatasaray Lisesinin son yıllarında turizme merak sardı.
Öyle ki bu merak Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okurken profesyonel bir uğraş haline
dönüştü. Yurt içinde başlayan rehberlik hayatı 90'lı yılların başından itibaren Türkiye dışında da devam
etti. 
Lisansüstü eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Siyaset Sosyolojisi"
konusunda tamamladı. Bitirme tezi olan "Dünyada Sınır Aşan Nehirler Hukuku ve Fırat ve Dicle
Örneği" Ortadoğu'ya olan ilgisinin artmasına vesile oldu. 
Edebiyat, tarih ve coğrafya başlıca ilgi alanlarıdır. Bu konularda derinleşmek ve kitap ve belge
toplamak için Dünya'nın değişik bölgelerine seyahat etmek en büyük zevkidir. 
Kitap ve dergi makalesi çevirileri olan Uğur Soner 2007 yılından bu yana Setur'da rehber
koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. 
Setur ve İstanbul rehberler odası işbirliğinde düzenlenen yurt dışı turlar seminerlerinde proje
koordinatörü ve eğitmen olarak yer almaktadır. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
THY ekonomi sınıf İstanbul - Malaga - İstanbul uçak bileti 
4* otellerde oda & kahvaltı bazında konaklama 
Profesyonel Setur Rehberlik Hizmeti 
Seyahat Sigortası ( %15 muafiyet uygulanmaktadır.)
Belirtilen tüm geziler 
Programda belirtilen tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri 
Tüm akşam yemekleri 
Tüm transferler 
Alhambra Sarayı & Generalife Bahçeleri Ziyareti
Cordoba Cami & Medina Azahara Gezisi 
Alkazar ve Katedral Gezisi 
Setenil de las  Bodegas Keşfi
Picasso Müzesi 

Önemli Notlar
Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 15 kişi katılım şartı gerekmektedir. Gezi için yeterli katılım
sağlanamadığı takdirde, gezi hareket tarihinden 20 gün önce tur iptali bilgisi tarafınıza iletilecektir.

Çocuk fiyatı, aynı odada 2 yetişkin olması durumunda uygulanmaktadır. 1 Yetişkin + 1 Çocuk olması
durumunda 2 yetişkin fiyatı uygulanmaktadır.
Otel Voucher belgenizin, uçak biletinizin ve seyahat sigortanızın seyahat süresince yanınızda
bulunması gerekmektedir. Bu evrakların yanınızda olmaması durumunda ülkeye girişlerde sıkıntı
yaşanabilmektedir. Acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki misafirlerimize
yapılacak sigortalarda sür prim farkı çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.
Uçuş saatinden minimum 3 saat öncesinde belirtilen havalimanında olunması gerekmektedir.
Ekstra turlar minimum 20 kişilik katılımlarla gerçekleşir. 20 kişinin altında olan gruplarda tur rehberi
fiyatlarda değişiklik yapabilir.



Setur, gerekli gördüğü durumlarda tur kalkışından önce haber vermek kaydıyla rehberlik hizmetini
varışa istinaden sağlayabilir.
Setur, önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini bozmadan, turların ve şehirlerin,
program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu değiştirebilir.
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.
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.

Konaklama Notları
Otellere giriş saati en erken 15.00’dir.
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.
Tek kişilik odalarda yatak tipi tek kişiliktir. Çift kişilik yataklı oda müsaitlik doğrultusunda 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.
Programda belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce bildirilecektir.

Uçuş Notları
Uçak biletleri pasaportunuzda geçen isim/soy isim, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası ve pasaport
detaylarına göre kesilmektedir. Bu bilgilerin acentemize hatalı bildirilmesi durumunda acentemizin bu
konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş iptallerinden, uçuş saatleri ile parkur değişikliklerinden ve fiyat
artışlarından acentamız sorumlu değildir.
Türkiye çıkışlı uçuşlarda bagaj hakkı istisnai durumlar dışında 1 parça/20 kg ile sınırlıdır. Bu ağırlık uçak
firması ve gidilecek ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.
Kimi hava yolları grup rezervasyonlarında online check-in ve koltuk seçimine izin vermemektedir.
Misafirlerimizin koltuk isteklerini (Müsaitliğe göre) check-in esnasında kontuar yetkilisine belirtmeleri
gerekmektedir. Bazı hava yollarında gruba özel koltuk blokajı yapılmaktadır. Yan yana veya daha önde
oturmak isteyen misafirlerin havalimanında check/in kontuarında işlem yaptırması gerekmektedir.
İç hat bağlantı almak isteyen misafirlerin acentamıza başvurması gerekmektedir. Uçak biletlerinin
bağlantılı olarak kesilmesi için iç hat uçuşun acentamızdan alınması gerekmektedir. İç hat uçuşunu
misafirlerimizin kendileri almaları durumunda, uçuşlar bağlanamayacağından olası bir uçuş gecikmesi
halinde ana uçuşa yetişilemezse hava yolları ve acentamızın bu konuda bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Grup biletlerinden gidiş uçağına binilmediği/kullanılmadığı durumlarda dönüş uçuşu havayolu sistemi
tarafından otomatik olarak iptal edilmektedir.
Gidilecek ülkelerdeki iç/dış hat uçuşlarında bagaj hakları havayollarına göre değişkenlik
göstermektedir. Bu uçuşlarda bagaj taşıma ücretli olabilmektedir.
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.
Uçak biletlerini kendileri alarak (Acentemizin uçak bileti hariç kayıt almayı kabul etmesi halinde) tura
katılan misafirlerimizin, grup ile aynı uçuşları kullanmadıkları takdirde havalimanı-otel-havalimanı
transferlerini kullanamayacakları gibi şehir turu veya diğer turlara da katılamayabilirler. Misafirlerin bu
durumda grubun oteline ulaşımları kendi sorumluluklarındadır.
Bazı ülkeler artan güvenlik unsurları nedeniyle cep telefonu ve laptop gibi elektronik aletleri güvenlikte
açmanızı isteyebilir. Şarjı olmayan cihazları uçağa almayabilir ve bu cihazları ayrı bir güvenlik
prosedüründen geçirebilir.

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)

Kişi Başı Fiyat
3697,00 EUR
2997,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 9.04.2021

Saat 05:30’da İstanbul Havalimanı Dışhatlar terminalinde bulunma.THY'nin TK1305 seferi ile 08:10’de
Malaga’ya hareket. 11:55’de Malaga’ya varış. Granada’ya yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk sonrası varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 14.04.2021

THY'nin TK1304 seferi ile saat 17:55'de Malaga'dan İstanbul'a hareket ve saat 23:15'de İstanbul'a varış.

Oda
Kahvaltı

Granada(2)-Sevilla(2)-Malaga(1) 09-14 Nisan 2021 / Türk Hava Yolları (09 - 14 Nisan
2021)


