
 

 

21.04.2018 tarihi hareketli Klasik İspanya Turu örnek programı 

 

 

3*-4* Oteller 
İki Kişilik Odada Kişibaşı  
779,00 EURO 
629,00 EURO 

Tek Kişilik Oda  
979,00 EURO 
829,00 EURO 

Üç Kişilik Oda  
2187,00 EURO 
1887,00 EURO 

Belirtilen fiyatlar 17.01.2018 tarihinde geçerli fiyatlardır. 

 

1. Gün 
21.04.2018 

İSTANBUL – VALENCIA – BARCELONA 
THY TK1301 
Kalkış Atatürk Havalimanı İstanbul 21.04.2018 08:45 
Varış Valencia Havalimanı Valencia 21.04.2018 11:40 
 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde THY kontuarında saat 06.15’de hazır 
bulunulması ve bilet ve bagaj işlemlerinin ardından Valencia’ya hareket. Yerel saat ile 
varış. Alanda bizi bekleyen özel otobüsümüz ile Barcelona’ya doğru hareket edeceğiz. 
Katalonya Özerk Topluluğu’nun başkenti, ünlü Mimar Antoni Gaudi’nin muhteşem 
eserlerinin buluduğu İspanya'nın ikinci büyük şehri Barselona, sahip olduğu eserlerden 
ötürü nüfusunun dört katı kadar turisti kendine çekmektedir. Panoramik olarak 
gerçekleştireceğimiz şehir turumuzda, “Bitmeyen Kilise” olarak da bilinen La Sagrada 
Familia, İspanya ve Catalunya Meydanı, Gaudi'nin Evleri (Casa Batllo ve Casa Mila), 
Katalunya Meydanı, La Rambla Caddesi ve Port Olimpic görülecek yerler arasındadır. 
Şehir turu sonrası otelinize transfer. Akşamı eğlenceli geçirmek isteyen misafirlerimiz 
ekstra olarak düzenlenecek olan Flamenko turuna katılabilirler (55 Euro - 1 içki ve ulaşım 

 



dahil). Güney İspanya’da doğup Tüm Dünya’ya tanıtılmış, tutkunun, aşkın ve acının dansı 
Flamenko’yu bir içki eşliğinde seyredeceğimiz bu gösterinin ardından otelimize dönüş. 
Geceleme otelimizde. 

2. Gün 
22.04.2018 

BARCELONA 
Sabah otelde alınacak kahvaltı ardından dileyen misafirlerimiz rehberiniz tarafından ekstra 
olarak düzenlenecek olan Girona & Figueras Turuna katılabilirler (65 Euro). Turumuza, 
Onyar Nehri’nin kıyısında kurulmuş ve ilk bakışta Floransa’yı anımsatmakta olan, yörenin 
en zengin şehri olan Girona ile başlıyoruz. Daracık sokakları ve katedrali ile görülmeye 
değer şirin bir ortaçağ şehri olan Girona ayrıca parfüm filminin sinema çekimlerinin 
yapıldığı şehirdir. Panoramik olarak yapılacak turumuzda; Aslan heykeli, Katedral 
Meydanı, Mezuzalı evler, Yahudi Mahallesi, Rambla ve ünlü mağazaları göreceğiz. 
Serbest zaman sonrası Pirene dağlarının manzarası eşliğinde Figueras Kenti’ne doğru 
yola çıkıyoruz. Kasaba öyle etkileyici bir atmosfere sahiptir ki bütün dünyanın hayranlık 
duyduğu sınır tanımaz ressam Salvador Dali’ye hayatı boyunca ilham kaynağı olmuştur. 
Burada Ünlü sürrealist ressam “Salvador Dali’nin” kendi elleri ile dekore ettiği müze evi 
gezeceğiz. Her bir eserinin değeri milyonlarca dolarla ifade edilen bu müzede, ölümsüz 
aşkı Gala’yı resmettiği, zihinleri zorlayan eserlerinin bulunduğu müzeyi ziyaretimiz 
sonrasında otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 

 

3. Gün 
23.04.2018 

BARCELONA  
Sabah otelde alınacak kahvaltı ardından dileyen misafirlerimiz rehberiniz tarafından ekstra 
olarak düzenlenecek olan Park Guell & Poble Espanyol turuna katılabilirler (70 Euro). La 
Sagrada Familia'nın mimarı Gaudi'nin en önemli eserlerinden biri olan ve UNESCO 
tarafından koruma altına alınmış Park Guell mimarisi ile harikalar diyarını andırmaktadır ve 
park içinde yer alan teras harika bir Barselona manzarası sunar. 1929 yılında 49 bin 
metrekare alanda yapılmış olan Poble Espanyol ‘da İspanya’nın 116 tane farklı binasını 
kendine özgü mimarileri ile Endülüs, Bask, Aragon gibi tüm bölgelerin izlerini görme 
imkanı bulacaksınız. Gezi sonrası otele dönüş. Geceleme otelimizde. 

 

4. Gün 
24.04.2018 

BARCELONA – MADRID  
Sabah kahvaltısının ardından özel otobüsümüz ile Barcelona’dan Madrid’e doğru hareket. 
Yol üzerinde mimari ve tarihi mekanları şirin mahalleleri, kafeleri, tapas barları ile ilgi 
çeken, şehre görsel anlamda çok katkı sağlayan Ebro Nehri’nin içinden geçtiği 
Zaragoza’da serbest öğlen yemeği molamızda, Goya’nın ve Bayaeu’nun eserleriyle dolu 
Basilica del Pilar meydanında sokak sanatlarına ve farklı aktivitelere denk gelmeniz de 
mümkün. Zaragoza molamızdan sonra Madrid yolculuğumuz devam ederek, akşamüstü 
saatlerinde Madrid otelimize varış ve serbest zaman. Geceleme otelimizde. 

 

5. Gün 
25.04.2018 

MADRİD  
Sabah kahvaltısının ardından panoramik Madrid şehir turu. Şehir turumuz sırasında, Plaza 
Mayor adı verilen büyük meydan ile başlıyoruz. Bu meydanda 136 bina ve avluya açılan 
437 balkon bulunmaktadır. Zamanında bu balkonlardan boğa güreşleri ve engizisyonun 
yaktığı insanlar izlenmiştir. Şehrin kalbi Puerta Del Sol, Plaza Mayor, Kraliyet Sarayı’nın 
halka sesleniş yeri Plaza De Orient, Şehir’in ne kadar zengin olduğunu göstermek 
maksadıyla giriş kapısı olarak yapılmış Alcala Kapısı, galerili damları ile göz dolduran 
Gran Via, Plaza Colon, Cibeles Meydanı Ve Çeşmesi ile Cervantes Anıtı görülecek yerler 
arasındadır. Tur sonrası serbets zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberiniz tarafından ekstra 
olarak düzenlenecek olan Toledo Turuna katılabilirler (60 Euro). Otelimizden hareketle 
güneye doğru yola çıkacağız, Toledo gerçek bir açıkhava müzesi, İspanya’nın eski 
başkenti ve Unesco Dünya Mirası listesinin en önemli kentlerinden biridir. Ülkenin en 
heybetli katedrali, dünyaca ünlü ressamların eserlerine ev sahipliği yaparak dünyanın 
sayılı müzeleriyle yarışır hale gelmiştir. El Greco’nun kenti olarak bilinen Toledo, 16. 
yy’dan günümüze değişmeden gelmeyi başarmıştır. Roma, vizigot, arap, gotik, rönesans 
mimarisinin izlerini taşıyan yapılar, dar sokaklar, El Greco’nun tabloları, tipik pastaneler, 
Damascino mağazaları ve tabii ki ünlü katedrali ile turistik bir haç yeridir. Toledo’daki 
başka bir gelenek Arapların kenti fethettikleri zamandan kalma badem ezmesi imalatıdır. 
İnsanın ağzını sulandıran bu şekerlemeyi tatmadan Toledo ziyareti bitmiş sayılmaz. 
Yahudi mahallesi içerisinde yapacağımız yürüyüşün ardından Madrid’e dönüş. Geceleme 
otelimizde.  

 

6. Gün 
26.04.2018 

MADRİD  
Sabah otelimizde alınacak kahvaltının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz 
rehberiniz tarafından ekstra olarak düzenlenecek olan Segovia turuna katılabililirler (50€). 
Yaklaşık 70km mesafede bulunan, Kastilya ve Leon bölgesinin en önemli turizm şehri 

 



Segovia’ya, kahvaltı sonrası hareket edeceğiz. 2000 yıllık su kemerleri, Plaza Mayor ile iki 
uçurumun ortasında kurulmuş ve Walt Disney’e ilham olmuş Alcazar göreceğimiz yerler 
arasında. Ardından 110km mesafede bulunan ve Sierra Glados dağlarının tepesine 
kurulmuş Avilaya’ya doğru yola çıkıyoruz. Birçok soylu ailenin 16. yy’da yerleşmesi 
nedeniyle ‘’Asil Avila’’ olarak adlandırılan şehir, Romanesk kiliseleri, ortaçağ manastırları, 
rönesans sarayları ve antik surları ile ünlüdür. Dünyanın en iyi korunan birçok tarihi cazibe 
serine sahip Unesco mirasına girmiş özel bir şehir olan Avila’da; Manastır, İsa Teresa 
müzesi, Katedral, Plaza Mayor, El Carmen kapısı ve San Vicente Bazilikası panoramik 
olarak görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası otele transfer. Geceleme otelimizde. 

7. Gün 
27.04.2018 

MADRID – VALENCIA 
Sabah otelde alınacak kahvaltı ardından odaların boşaltılması ve özel otobüsümüzle 
Valencia’ya doğru yola çıkıyoruz. Varış ardından şehir turumuza başlıyoruz. İspanya’nın 
en büyük üçüncü şehri olma ünvanının yanısıra en büyük limana da sahip şehrin adı 
Latince’de güç ve kuvvet anlamına gelmektedir. Valencia’da panoramik olarak yapılacak 
şehir turunda; Sanat ve Bilim Müzesi, Gotik Katedral, Arena, Belediye Sarayı, Tarihi Pazar 
ve Eski İpek Borsası görülecek yerler arasındadır. Şehir turu sonrası otelinize transfer. 
Geceleme otelimizde.  

 

8. Gün 
28.04.2018 

VALENCIA – İSTANBUL  
THY TK1302 
Kalkış Valencia Havalimanı Valencia 28.04.2018 12:35 
Varış Atatürk Havalimanı İstanbul 28.04.2018 17:15 
 
Sabah kahvaltı sonrası saat Valencia Havalimanı’na hareket. Bilet ve bagaj işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra İstanbul’a hareket. Yerel saat ile İstanbul’a varış ve turumuzun 
sonu. Bir sonraki turumuzda görüşmek ümidiyle… 

 

Klasik İspanya Turu 
Fuar, Kongre, Konser veya özel etkinlik gibi dönemlerde otellerimiz yukarıda belirtilen 
km.lerden daha fazla, merkeze daha uzak olarak kullanılabilecektir. Böyle bir durum 
gerçekleşmesi halinde turun hareketinden 15 gün önce tarafınıza bilgi verilecektir.  
  
ÜCRETE DAHİL OLANLAR 
• Programda belirtilen Havayolu ile belirtilen parkurda ekonomi sınıfı uçak bileti  
• Havalimanı vergileri  
• Alan/otel/alan transferleri, şehirler arası transferler  
• Belirtilen kategori otellerde toplamda 7 gece oda+kahvaltı (Continental kahvaltı) 
konaklamalar  
• Panoramik şehir turları  
• Otel konaklama turist vergileri  
• Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.)  
• Türkçe tur liderliği hizmeti  
  
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 (15 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  
• Öğle ve akşam yemekleri  
• Müze, ören yeri veya benzeri tüm giriş ücretleri  
• 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 yada 
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 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.  
• 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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