
PAMPOROVO KAYAK TURU

12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27 - 30 Ocak , 2 – 5 - 8 -11 Şubat 2019 HAREKETLİ 

4 GECE / 5 GÜN 
( 3 GECE KONAKLAMA)

1.GÜN İSTANBUL– PAMPOROVO

Kadıköy: 21:00 Kadıköy evlendirme dairesi önü
Mecidiyeköy: 21:30 Mecidiyeköy Trump Tower önü 
Bakırköy: 22:00 Bakırköy İncirli Ömür Plaza önü

         Edirne karayolu takip edilerek ve gerekli molalar verilerek Kapıkule sınır kapısına varış. Pasaport ve vize 
işlemleri sonrası Bulgaristan’a giriş. Yolculuğumuz gece boyunca devam ediyor.

2.GÜN  PAMPOROVO

         Sabah erken saatlerde Pamporovo’ya varışımızın ardından zamanınızı dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. 
Dilerseniz Rodop dağlarının zirvesini oluşturan Snejanka tepesinden başlayan yaklaşık 45km uzunluğa sahip kolay, 
orta ve zor dereceli kayak pistlerinde kayak yapabilir, günü dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Geceleme 
otelinizde.

3.GÜN  PAMPOROVO

Sabah, kahvaltısının ardından bütün gün bu pistlerde kayak yapmanın zevkini yaşayacaksınız. Arzu eden 
misafirlerimiz kayak yapmanın dışında Pamporovo Kasabası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden faydalanabilirler. 
Geceleme otelde.

4. GÜN PAMPOROVO

Sabah, kahvaltısının ardından bütün gün bu pistlerde kayak yapmanın zevkini yaşayacaksınız. Arzu eden 
misafirlerimiz kayak yapmanın dışında Pamporovo Kasabası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden faydalanabilirler. 
Geceleme otelde. 

5. GÜN PAMPOROVO – İSTANBUL 

Sabah kahvaltısı sonrası  odaların boşaltılması ardından otel önünde bekleyen otobüsümüz ile İstanbul’a hareket.

Dileyen misafirlerimiz için dönüş güzergâhında extra olarak Filibe ( Plovdiv ) turu yapılacaktır. ( Extra 10  Euro ) 

Varışımızla birlikte Filibe şehir turumuza başlıyoruz. Filibe, 4000 yılık geçmişe sahip bir kent olarak; günümüzün modern binaları
ve eski çağların mimarisini birleştiren güzel bir şehirdir. Kentte en çok ilgi çeken yer şüphesiz Nebet tepe mevkiinde yerleşik 
“Eski Plovdiv” - adında şehrin en eski bölümü üzerinde bulunuyor. Görülecek yerler arasında şimdilerde Etnografya Müzesi 
olarak hizmet veren Argır Kuyumcuoğlu’nun evi, Plovdiv’e özel en mükemmel simetrik ev örneği ve orijinal ev düzenlemesiyle, 
bu günümüzde her türlü kültüler faaliyetlere ev sahipliği yapmakta olan Balabanov Evi ve Georgi Mavridi`nin evi, Eski Roma 
çağından kalma Roma Amfi Tiyatrosu, Roma Stadyumu, Hisar Kapı, Kaleiçi Mahallesi, Plovdiv`in en eski kiliselerinden Aya 
Konstantin, Elena ve Aya Nedelya kiliseleri bulunmaktadır. Gezi  sonunda İstanbul’a hareket.

(Plovdiv - İstanbul 420 km- 5 – 6 saat) (Sınır İşlemleri Duruma göre 1 saat kadar sürebilir). 
Akşam saatlerinde İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.
Detaylar ve Önemli Notlar:

 Katılımcıların pasaport temdit süresinin en az 6 ay olması gerekmektedir.
 Bulgaristan için TC vatandaşlarına vize uygulaması vardır.
 Geçerli Shengen vizenizle Bulgaristan ( Pamporovo ) turuna katılabilirsiniz.
 Tur programında ve menüde gerekli görüldüğü takdirde rehberimiz tarafından değişiklik yapılabilir.



 Ekstra turlar ücretleri minimum 15 kişinin katılımı ile geçerlidir. 15 kişinin altındaki katılımlarda, maliyetlerden 
dolayı oluşacak farklar satış fiyatına yansıtılır. Fiyat farkı tur öncesinde rehberimizin tarafından bilgilendirilir. 
Ekstra turların günleri müze ve ören yerlerinin kapalı olma durumunda, gidilen bölgedeki oluşabilecek 
olağanüstü hal veya hava koşulları sebebiyle günleri değiştirilebilir.

 Panoramik şehir turları müze ve ören yerleri girişleri içermemekte olup, şehir hakkında genel bilgi vermek 
amaçlıdır.

 Kişi sayısıyla orantılı olarak araçlarımız lüks son model; Minibüs(12-15), Midibüs (22-26) veya Otobüs(36-46) 
olabilir.

 Trafik yoğunluk durumuna göre, hareket saatlerinde değişiklik olabilir.Tur hareketinden 2 gün önce teyid 
edilmesi gerekmektedir. 

Ücrete Dahil Olan Hizmetlerimiz:

 Lüks otobüslerle gidiş dönüş ulaşım

 3 gece seçilen otelde oda kahvaltı konaklamalar
 Şehir konaklama vergisi 
 Otobüs içerisindeki servis ve ikramlar 
 Türkçe Rehberlik Hizmeti

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetlerimiz:

 Schengen Vizesi 120 € veya Bulgaristan Vizesi 100 €
 Kişisel harcamalar
 Öğle ve akşam yemekleri 
 Ski Passs Ücreti 
 Yurt dışı seyahat sağlık sigortası 
 Extra Turlar 

OTELLER
3* Apart Hotel Nevada

2 ve 3 Kişilik
Oda / Kişibaşı

Tek Kişilik
Oda Farkı

03 – 11 Yaş
Çocuk

0 –2 Yaş
Bebek

* 270 TL 599 TL 199 TL 

OTELLER
4* Hotel Finlandia ( Yarım Pansiyon ) vb.

2 ve 3 Kişilik
Oda / Kişibaşı

Tek Kişilik
Oda Farkı

03 – 11 Yaş
Çocuk

0 –2 Yaş
Bebek

* 250 TL 779 TL 199 TL

OTELLER
2 ve 3 Kişilik

Oda / Kişibaşı
Tek Kişilik
Oda Farkı

03 – 11 Yaş
Çocuk

0 –2 Yaş
Bebek

4* Hotel Orpheus vb. * 1789 TL 849 TL 199 TL
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