
Leggo TurLeggo Tur                         Yeşil Pasaporta vizesizdir,Schengen vize ile seyahat imkanı

                                       Yılbaşında Plovdiv & Sofya  Turu    
                      2 Gece konaklamalı 3  gün Konaklamalı  29 Aralık 2017 – 01 Ocak 2018  

1.Gün  29&30 Aralık 2017         İstanbul – Kapıkule  – Plovdiv

Siz Konuklarımızı  23:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi otoparkı, 24.00 Mecidiyeköy Migros Önü ( Polat Holding Binası Önü), 
24.30 Bakırköy Ömür Plaza dan karşılayarak seyahatimize başlıyoruz. Çorlu ,Edirne , güzergahını takip ederek  Kapıkule Türk 
sınırına varış. 

2.Gün  30 Aralık 2017               Kapıkule  &  Plovdiv 
Türk(Kapıkule) Ve Bulgar (Kapitan Andreevo) Sınır kapılarındaki pasaport ve gümrük işlemlerin sonrası Haskovo,Sofya otoyolu
takip  edilerek  Plovdiv’e  yolculuk,  sabah  saatlerinde  dinlenme tesisinde kahvaltı  molası  (extra).Kahvaltı  sonrası  Plovdiv’e
hareket  ve   şehir  turu. Şehrin  en  hareketli  caddesi  olan  Batenberg’i  gezip  bu  cadde  üzerindeki  Cuma  Camii  ve  Sveta
Bogoroditsa  kilisesini  gördükten  sonra  eski  şehir  bölgesine  geçip  Balaban  evi,Hindilyan  konağı,Zlatio  Boyaciev  evlerini
gördükten  sonra  serbest  zaman  veriyoruz,  sonrasında  otelimize  varış  yerleşme  ve  serbest  zaman.  Dileyen  misafirlerimiz
rehberimizin düzenleyeceği extra taverna gecesine katılabilirler.

3.Gün  31 Aralık 2017                Plovdiv –(Sofya)
Sabah Kahvaltı sonrası serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimizin extra olarak düzenleyeceği Sofya gezisi ve alışveriş 
turuna katılabilirler. Akşam misafirlerimiz Otelde düzenlenecek Yılbaşı Eğlencesi ve Gala yemeğinde 2018  yılını
Karşılayabilirler ( zorunlu). 

4.Gün  01 Ocak  2018               Plovdiv - İstanbul 
Sabah Kahvaltı sonrası rehberimizin belirleyeceği saat de otelimizden hareket ile Kapıkule sınır kapısına yolculuk. Pasaport ve
Gümrük işlemlerini takiben akşam İstanbul’a varış ve misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması

Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz fırsat koduna ilaveten 50 €  fark 
ödemelidir.03-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde 449,90 TL   + zorunlu ücretler olarak acenteye ödenir.Bir büyük + 
1 çocuk konaklamalarda iki adet fırsat kodu satın alınmalıdır.

Tur Ücretine Dahil olan hizmetler
*Otobüs ile Ulaşım ve Otobüs içi ikramlar.
*Ramada Trimonthium Otel de  iki kişilik odalar da 2 gece Oda Kahvaltı konaklama. 
*Türkçe rehberlik hizmetleri
*Mesleki sorumluluk sigortası ( 65 yaş üzeri misafirler acenteye 10 € fark öderler).

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler
*Sınır geçiş, ayakbastı ve  konaklama vergileri için  kişi başı 15 € zorunludur ve kayıt ile birlikte acenteye nakden ödenir.
*Sofya Turu için katılımcılar kişi başı 10 € ücreti kayıt ile birlikte nakden acenteye ödemelidirler ve zorunludur.
*Müze ve ören yeri giriş ücretleri
*Extra ve Program dışı geziler,kişisel harcamalar.
*Yurt dışı çıkış vergisi 15 TL ( tur hareketinden önce bankaya yatırılması tavsiye edilir).
*Schengen Vize ve Hizmet bedeli 120 € . Bulgar Vize ve hizmet bedeli 100 € .

*Ramada Otel yılbaşı balosu katılım zorunludur ve kişi başı Trimontium Restaurant da 45 , Ambassador Restaurant da
65 € dur.                                                                 
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