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

Salzburg-Bled Gölü-Ljubljana Turu
20.04.2019'den t baren kalkışlı

558,00 EUR
3.353,75 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Türkçe Rehberli
Yeşil Pasaporta Vizesiz
Türkiye Çıkışlı / Varışlı

1. Gün: İstanbul-Salzburg “Salzburg Şeh r Turu”
Dış hatlar term nal SETUR desk nde Setur görevl s le buluşma. Uçağa b n ş şlemler n n ardından Salzburg’a
hareket. Salzach Nehr 'n n k ye böldüğü, arnavut kaldırımları, dar sokakları, Mozart’ın ev , seçk n meydanları ve göz
alıcı m mar s le Salzburg şehr n gez yoruz. Yaklaşık 2,5 saatl k uçuşun ardından tüm bu güzell kler rehber m z
eşl ğ nde tanımaya başlıyoruz. Şeh r keş f turumuz sonunda otel m ze hareket ve d nlenmen z ç n serbest zaman.
**26-29 Ek m programında Salzburg şeh r turu k nc gün yapılacaktır.

2.Gün: Salzburg “Serbest Gün veya Göller Bölges Ekstra Turu”
Kahvaltının ardından Salzburg’u keşfetmek steyenler ç n tam gün serbest zaman. D leyen m saf rler rehber n
düzenleyeceğ ekstra göller bölges turuna katılab l rler. Bu turda Fuschl üzer nden St.G lgen'e varıyoruz. Burada
Mozart a les n n geld ğ St.Wolfgang üzer nde tekne turu (45 dk.) yapıp, sonrasında St. Wolfgang kasabasını
keşfed yoruz. Alınacak öğle yemeğ n n ardından Avusturya İmparatorunun yazlık rez dansı olan Bad Ischl kasabasına
geçeceğ z. Kasabayı keşfett kten sonra tuz madenler yle ünlü Hallstadt'ı görüyor ve sonrasında otel m ze dönüyoruz.
Yaklaşık 7 saatl k bu turun ardından otele varıyoruz. Geceleme otelde.

3.Gün: Salzburg-Bled Gölü-Ljubljana “Bled Gölü ve Ljubljana Şeh r Turu”
Sabah kahvaltısı sonrası aracımızla yaklaşık 2,5 saat sürecek Bled Gölü’ne doğru yola çıkıyoruz. Esk b r buzul gölü
olan Bled, Avrupa jet sosyetes n n ve tur stler n uğrak noktasıdır. Öğle yemeğ ç n ver lecek serbest zamanın
ardından, yaklaşık 1 saat sürecek yolculuk sonrası Avrupa’nın en yeş l k nc ülkes olan Slovenya’nın ejderha
efsanes le ünlü başkent Ljubljana’ya hareket. Tüm bu güzell kler rehber m z eşl ğ nde keşfed yoruz. Şeh r keş f
turumuz sonunda otel m ze varıyor ve d nlenmen z ç n serbest zaman.

4.Gün: Ljubljana-İstanbul
Otelden çıkış şlemler ve ver lecek serbest zamanın ardından İstanbul uçuşu ç n haval manına hareket. Uçağa b n ş
şlemler n n ardından yaklaşık 2,5 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 !

Otel B lg ler
Mercure Hotel Central 4* vb.
Hotel Lev 4* vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
İstanbul-Salzburg / Ljubljana-İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti
4* otellerde oda-kahvaltı esasında 3 gece konaklama
Türkçe Rehberlik Hizmeti (Varışa istinaden)

Havaalanı-otel-havaalanı transferleri
(https://www.setur.com.tr)

Salzburg ve Ljubljana panoramik şehir turu
Bled Gölü tanıtım turu
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)
Havalimanı vergileri

Öneml Notlar
Rehberlik hizmeti varışa istinaden Salzburg havalimanında başlayacak ve Ljubljana havalimanında
son bulacaktır.
İstanbul çıkışlı rehberlik hizmeti verilmemektedir.
Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda mümkündür. Müsait olması durumunda 3. kişi için
katlanabilir ek yatak verilecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigortada sürpirim farkı çıkmaktadır.
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.
10 yıldan eski pasaportla yurt dışına çıkış yapılamaz.
Yurtdışı çıkış harcı fiyatlarımıza dahil değildir.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Program için vize gerekmektedir. Lütfen vize departmanı ile iletişime geçiniz.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

Ekstra Turlar
Göller Bölgesi Ekstra Turu / Yetişkin 95-EURO & 02-12 Yaş Çocuk 65-EURO (Kişi başı)
Bu turda Fuschl üzerinden St. Gilgen'e varıyoruz. Burada Mozart ailesinin geldiği Saint Wolfgang
üzerinde tekne turu (45 dk.) yapıp sonrasında St. Wolfgang kasabasını keşfediyoruz. Alınacak
öğle yemeği ardından Avusturya İmparatorunun yazlık rezidansı olan Bad Ischl kasabasına
geçeceğiz ve kasabayı keşfettikten sonra tuz madenleriyle ünlü Hallstadt üzerinden otelimize
dönüyoruz. Yaklaşık 7 saatlik bu turun ardından otele varış.
Not: Öğle yemeği dahil, içecekler hariçtir.
***TURLARIMIZ EN AZ 15 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞİR. ASGARİ SAYININ ALTINDA
KALINMASI DURUMUNDA FİYATLAR GÜNCEL MALİYETLER BAZ ALINARAK KATILIMCI SAYISINA
GÖRE YENİDEN HESAPLANIR.

Salzburg(2)-Bled Gölü-Ljubljana(1) 20-23 N san / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
20.04.2019
23.04.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

558,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

F yat Sorunuz

758,00 EUR

198,00 EUR

528,00 EUR

Salzburg(2)-Bled
Gölü-Ljubljana(1) 13-16 Temmuz / Türk Hava Yolları
(https://www.setur.com.tr)
Ç
Tar h
13.07.2019
16.07.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

658,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

F yat Sorunuz

828,00 EUR

198,00 EUR

628,00 EUR

