
 

 

02.03.2018 tarihi hareketli Sofya Turu örnek programı 

 

 

4* Ramada Hotel veya benzeri İki Kişilik Odada Kişibaşı  
99,00 EURO 

Tek Kişilik Oda  
124,00 EURO 

Üç Kişilik Oda  
297,00 EURO 

Belirtilen fiyatlar 17.01.2018 tarihinde geçerli fiyatlardır. 

 

1. Gün 
2.03.2018 

İSTANBUL – SOFYA 550 km 
Akşam saat 21.00’da Kadıköy ‘den (Evlendirme Dairesi otoparkı) 21.30 da Harbiye ‘den 
(Mng Turizm Harbiye satış ofisi önü) 22.00 da Bakırköy’den (İncirli Ömür Plaza önü) 
hareketimizin ardından yola çıkıyoruz. Tekirdağ’da mola verip Malkara üzerinden İpsala 
(Türk) Kipi (Yunan) Sınır Kapılarında gümrük ve pasaport işlemleri sonrası Yunanistan’a 
giriş yapıyoruz.  

 

2. Gün 
3.03.2018 

SOFYA  
Sabah Sofya’ya varış. Otelde Kahvaltı sonrası,Türkçe bilen Rehberimiz eşliğinde Sofya 
şehir turu yapıyoruz. (Parlemento Binası-Ulusal Kültür Sarayı- Üniversite-Aya Sofya 
Kilisesi-Sveti Georgi Rodandası-Banyabaşı Cami- Sinagog-MÖ 1.YY dan kalma eski kent 
Serdika,-Rus Kilisesi- Aleksander Nevski Katadrali-İvan Vazov Tiyatrosu-Cumhurbaşkanı & 
Başbakanlık konutları) Antik Pazar da alış veriş imkanı ve gezisi sonrası otele dönüş. 
Serbest zaman ve otelde konaklama. Casino & Kapalı Yüzme havuzuimkanı. Dileyen 
misafirlerimiz akşam düzenlenecel Bulgar Tavernası esktra turuna katılabilir. (Kuzu 
Çevirme,Folklör,Animasyonlar,Dansöz) 30 €  

 

3. Gün 
4.03.2018 

SOFYA-PLOVDİV (FİLİBE) 135 KM PLOVDİV (FİLİBE)-İSTANBUL 415 KM  
Sabah Plovdiv (Filibe) ye hareket. Varışın ardından Plovdiv şehir turu (Eski 
Şehir,Tiyatro-Balabanov evi-Zlatyo Boyacı Evi-Hindiliyan Evi,Mevlevihane- Sveta 
Bogoroditsa Kilisesi, Ulu Camii Şahabettin Paşa Cami,Saat kulesi,çifte hamam,Uzun 
Çarşı,İvan Vazov ve Knyez Alexandr Batenberg caddeleri,Tsentralen Meydanı,Etnoğrafya 
MüzesiSarı Mektep,Roma Arenası,Antik Tiyatro,Elana & Konstantin Kilisesi,Milo Heykeli) 
ardında, alış-veriş imkanı sonrası, serbest zaman dileyen misafilrere extra Filibe köftesi 
tatma imkanı. Bulgaristan (Kaptan Andreeou) Türkiye (Kapıkule) sınır kapılarında gümrük 
ve pasaport İşlemleri, free shop alış-verişi sonrası Türkiye’ye giriş, Edirne üzerinden geçiş 
sonrası akşam İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

 



Sofya 
 ÜCRETE DAHİL OLANLAR 
• Lüks otobüslerle gidiş dönüş ulaşım Otobüste oturma yerleri rezervasyon yaptırma sırasına 
göre sistem tarafından otomatik belirlenmektedir.  
• Sofya'da belirtilen otel kategorilerinde oda+kahvaltı konaklama  
• Panoramik Sofya - Plovdiv (Filibe) turu 
• Türkçe Tur Liderliği hizmetleri  
• Yol boyunca otobüs içi içecek ikramları  
• Otel konaklama turist vergileri  
• Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.)  
  
ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR 
• 15 TL Yurt dışı çıkış fonu (Seyahat tarihi öncesinde ilgili bankalara veya havalimanı Harç Pulu 
bankosuna yatırılmalıdır.)  
• 120 Euro vize ücreti ve hizmet bedeli  
• Seyahat Sigorta Poliçesi ücreti (10 Euro, 0-65 yaşına kadar geçerli ücrettir. 65-80 yaş arası 
olan prim oranlarını danışmanımızdan öğreniniz. Poliçe kapsamı dışında kalan vakalar ile ilgili 
satış danışmanınızdan bilgi formunu talep ediniz)  
• Kişisel harcamalar  
• Dahil olduğu belirtilmeyen öğünler  
• Müze, ören yeri veya benzeri tüm giriş ücretleri (Ioannina Gölü adaya gidiş dönüş motor 
ücreti kişi başı 4 Euro)  
• Ekstra turlar  
  
GENEL ŞARTLAR 
Genel şartlar ‘Tur Broşürü’ nün ve ‘Tur Kayıt Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır, bağımsız 
düşünülemez.  
 
• Tur Programımız minimum 40 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Gezi için yeterli katılım 
sağlanamadığı takdirde, son iptal bildirim tarihi tur kalkışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği 
nedeniyle İptal edilen tur satış temsilciniz ya da acenteniz aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir.  
• Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon 
için seçenekli bulunduğu durumlarda otel (ler) gezi hareketinden 48 saat önce acenteniz 
tarafından bildirilecektir.  
• Turlar başka acente turları ile birleştirilebilir. Bu gibi durumlarda MNG Turizm misafirleri 
MNG Turizm sorumluluğundadır.  
• Bu fiyat listesi ve program yeni bir fiyat listesi çıkana kadar geçerlidir.  
• Tüm paket programlarımızdaki fiyatlarımız minimum 10 kişiye kadar kontenjanlar ile sınırlı 
olup üzeri kişi sayısı gruplarınız için fiyat artışı olabilir. Lütfen fiyat bilgisi sorunuz.  
• Normal pasaportlarda pasaport veriliş tarihinin 10 seneden daha fazla, diğer pasaport 
tiplerinde ise 5 seneden daha fazla olması durumunda, seyahate katılacak kişinin geçerli vizesi 
olsa dahi, yurt dışına çıkamaz ve pasaporta vize alım işlemi yapılamaz. Lütfen pasaport bilgi ve 
detaylarınızı kontrol ediniz.  
• Pasaport polisi Türkiye gümrüklerinden çıkış yapılırken, Türk Vatandaşlarından veya Yabancı 
uyruklu vatandaşlardan veya geçerli vizesi olan pasaportu olsa dahi, tüm pasaport tipleri için, 
(Umuma Mahsus, Hususi Damgalı, Hizmet Damgalı, Diplomatik) seyahat tarihi itibariyle 
minimum 6 ay geçerlilik şartı aramaktadır. Bu sebeple 6 aydan az geçerliliği olan pasaportlara 
acentemiz tarafımızdan onay verilmemektedir.6 aydan az geçerliliği olan pasaport sahiplerinin 
tura katılamamalarından dolayı MNG Turizm’in yolcuya karşı herhangi bir tazminat 
yükümlülüğü yoktur.  
• MNG Turizm geziye katılacak tüketicilerle, gemi, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer 
hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ile ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu 
nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Acente ile taşımayı üstlenen 
müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; gösterilen araç programlarında, saatlerde, 
yerlerinde hazır bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, 



grev, terör, savaş ve savaş ihtimali bunlara veya benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını 
kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik 
hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi, manevi hasarlı kazalardan 
konaklama eksik veya tesislerinin hatalı hizmetlerinden, Acente'nin işleten sıfatı olmaması 
nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu 
olmadığını taraflar bilmektedirler.  
• Tüm gümrüklü yurtdışı çıkışlarında kalkış günü ilgili limanda tur hareket saatinden 3 saat 
önce hazır bulunulması gerekmektedir. Özellikle diğer şehirlerden iç hat uçuşu ile liman ya da 
havalimanlarına gelecek olan misafirlerin uçuş saatlerini limanda olunması gereken saate göre 
ayarlamaları gerekmektedir. Bu sebepten dolayı geç kalınma ve/veya durumunda tura 
katılamama sorumluluk yolcuya ait olup, MNG Turizm’in yolcuya karşı herhangi bir tazminat 
yükümlülüğü yoktur. İlgili havayolunun online check in sitesi var ise, check in işlemlerini tur 
hareketinden 24 saat önce şahsen yapmaları tavsiye edilir.  
• MNG Turizm; havayolu ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey 
Protokolü’ne tabidir. Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir. Tüm uçuş saatlerinin tur 
hareket saatinden 48 saat önce yolcu tarafından teyit edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız 
uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır.  
• Tur programında dahil olan hizmetlerden otelde alınan kahvaltılar, bulunulan ülkenin 
kahvaltı kültürüne uygun olarak ve genelde Continental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, 
reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir mönü ile sunulmakta olup gruplar için gruba 
tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.  
• 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis 
edilen yatak standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1ilave yataktan 
oluşmaktadır. İlave yataklar açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan 
oluştukları için tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek 
sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin 
yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.  
• Otellerde sınırlı sayıda TWIN (2 ayrı yataklı) oda bulunmasından dolayı, TWIN oda talebinizi 
rezervasyondan önce kontrol ediniz.  
• 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura 
katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında 
kişilerin yanında bulundurulması zorunludur.  
• Panoramik şehir turu, şehirlerin tanıtımı için düzenlenen 2-3 saat süreli turlar olup içeriği 
değişmemek şartıyla farklı günlerde düzenlenebilir. Müze, ören yeri girişlerini içermez. Ekstra 
turlar, tur lideri tarafından belirlenecek kişi sayısı ile gerçekleştirilir ve günleri programın 
akışına göre tur lideri tarafından değiştirilebilir. Hava durumuna bağlı olarak turlar 
gerçekleşmeyebilir. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple 
izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından MNG 
Turizm sorumlu tutulamaz.  
• Yol üzerinde yapılacak ekstra turlarda, tura katılmayacak olan misafirlerimiz tur lideri 
tarafından kente girmeden önce yol üzerinde yer alan toplu ulaşım araçlarından 
yaralanabilecekleri dinlenme alanlarına yönlendirilecektir.  
• Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda 
bulundukları ilaçlar ve bu ilaçlar ile ilgili ilgili raporları yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir.  
• Tur – Alan – Tur Lideri - Otel bilgilendirmeleri tur hareketinden 48 saat önce satış 
danışmanınız tarafından mail ve sözlü olarak yapılacaktır.  
• Pasaport resmi bir belge niteliğinde olup herhangi bir şekilde zedelenmiş, kirlenmiş, özellikle 
dikişte veya sayfalarında yırtık olması gibi sebeplerden dolayı pasaport polisi sizi ülkeye 
sokmama yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.  
• Pasaportunda Kıbrıs kaşesi bulunan misafirler Yunanistan’a giriş yapamazlar.  
• Vize başvurusu için tur bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport ve konsolosluk 
tarafından istenilen evraklar gerekmektedir. Gerekli evraklar listesini satış temsilcisinden talep 
edebilirsiniz. Yeşil pasaport sahipleri için bu turda vize uygulanmamaktadır. Vize alınmış 



olması o ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez. Pasaport polisi sizi ülkeye sokmama 
yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.  
  
  
 

Sosyal Paylaşım Ağlarınız 

 

Bize Ulaşın 
info@mngturizm.com 

444 2000 
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