
Bansko Kayak Turu

18-24-29-31 Ocak 1 Şubat 2016 İstanbul Hareketli

Otobus İle

Bansko (5) Gece

1. Gün İSTANBUL - BANSKO

22:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi önü 22:30 Zincirlikuyu Avantgarde Otel önü 23:00 Bakırköy Ömür Plaza 

önünde misafirlerimizle buluştuktan sonra yaklaşık 4 saat süren  yolculuk ardından Edirne - Kapıkule Sınır 

Kapısına varışımızın ardından Pasaport ve Gümrük işlemlerimizin bitiminden sonra Bulgaristan’a giriş yapılarak, 

Haskova ve Plovdiv üzerinden öğle saatlerinde Bansko’ya Varış. 

2. Gün BANSKO

Avrupa'nın en gelişmiş kayak merkezlerinden biri olan Bansko'ya varış ve odalara yerleşme Bansko’da toplam 65 

km. uzunluğundaki 17 farklı seçenek ile kayak pistlerindeki kayak ve kar keyfini doyasıya yaşayabilmek adına tam

gün serbest zaman. Dileyenler misafirlerlerimiz için akşam düzenlenecek olan Geceleme otelimizde

3. Gün BANSKO

Sabah, kahvaltısının ardından kolay, orta ve zor derecelerinde toplamda 65 km uzunluğa sahip, 2015 Kış Olimpiyatları için 

onay almış, Dünya Şampiyonu Alberto Tomba’nın kayak yaptığı ve Tomba pisti olarak anılan 2600 metreden başlayan pistler

sizleri bekliyor. Bütün gün bu pistlerde kayak yapmanın zevkini yaşayacaksınız. Dileyenler misafirlerlerimiz için akşam 

düzenlenecek olan Yöresel Bulgar Meyhanesi turuna katılabilirler. (Menüden Verilecek Siparişe Göre Ücret Ödenecektir.) 

Geceleme otelimizde 

4. Gün BANSKO

Sabah, kahvaltısının ardından kolay, orta ve zor derecelerinde toplamda 65 km uzunluğa sahip, 2015 Kış 

Olimpiyatları için onay almış, Dünya Şampiyonu Alberto Tomba’nın kayak yaptığı ve Tomba pisti olarak anılan 

2600 metreden başlayan pistler sizleri bekliyor. Dileyen misafirlerlerimiz için düzenlenecek olan Balık Avı turuna 

katılabilirler. (Öğle Yemeği Ve Alınan Tüm İçeçekler Dahildir. 40 € ) Geceleme otelimizde

5. Gün BANSKO

Sabah, kahvaltısının ardından bütün gün bu pistlerde kayak yapmanın zevkini yaşayacaksınız. Arzu eden 

misafirlerimiz kayak yapmanın dışında Bansko Kasabası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden faydalanabilirler. 

Geceleme otelde. Dileyen misafirlerimiz ile ekstra düzenlenecek olan günü birlik Sofya turuna katılabilirler (40 €). 

Panoramik Sofya şehir turumuz esnasında görülecek yerler arasında Görülecek yerler arasında Balkanların en 

büyük kilisesi olan Alexsander Nevski Katedrali , Milli kütüphane, Sofya Üniversitesi, Eski kraliyet sarayı, Neo 

klasik stilinde yapılmış olan Milli Bulgar Tiyatrosu, Arkeoloji müzesi, Eski Sofya - Sendika şehri, Rotonda Kilisesi 

bulunmaktadır. Daha sonra meclis binasının yanından yürüyerek Sofya Heykeli’ne panoramik bakış ve fotoğraf 

molası, Şehrin simgesi olan Banya başı camisini ziyaret ediyoruz. Ziyaretimiz ardından serbest zaman ve sonrası 

Bansko’ya dönüş. Geceleme otelimizde

6. Gün BANSKO

Sabah, kahvaltısının ardından kolay, orta ve zor derecelerinde toplamda 65 km uzunluğa sahip, 2015 Kış 

Olimpiyatları için onay almış, Dünya Şampiyonu Alberto Tomba’nın kayak yaptığı ve Tomba pisti olarak anılan 



2600 metreden başlayan pistler sizleri bekliyor. Dileyen misafirlerimiz için akşam ekstra düzenlenecek olan Bulgar

yemek kültürünü ve eğlence kültürünü yakından tanımak için Yöresel Bulgar Eğlencesine katılıyoruz. (40 €) 

Yemeğin ardından otelimize dönüş yapıyoruz. Geceleme otelimizde.

7. Gün BANSKO - İSTANBUL

Sabah Otelden Alacağımız Kahvaltının Ardından 12:00’de otelimizden ayrılarak Plovdiv’e hareket ediyoruz 

Plovdiv varışımızın ardından misafirlerimizin öğlen yemek yemeleri için serbest zaman veriyoruz serbest zamanın

ardından Haskova - Harmanli yolunu takiben Kapitan Andreevo (Bulgar) sınır kapısında gümrük işlemlerimizi 

tamamlayıp Kapıkule (Türk) sınır kapısında pasaport ve gümrük işlemlerimizden sonra Edirne – Çorlu karayolunu 

takiben İstanbul’a Ulaşmamızın ardından Tüm misafirlerimizi alındıkları noktalara bırakıyor ve turumuzu 

sonlandırıyoruz . Bir sonraki Mortur turumuzda görüşmek dileğiyle.

Fiyata Dahil Olan Hizmetlerimiz

Lüks otobüsler ile Gidiş-Dönüş ulaşım

Otobüs içi sıcak ikramlar

Mortur misafirlerine Kayak ve Snowboard kiralamada indirim sağlayan kart 

Bansko’ya varışımızın ardından Hoşgeldiniz Kokteyli, bölge ve pistler hakkında bilgi (İnfo)

Tatil Stil misafirlerine indirimli Türk Kayak Hocası Eğitim Desteği 

Seçilen kategoride 5 Gece Konaklama

Türkçe Rehberlik Hizmeti

Mortur Blue Kart ile Bansko’da bulunan birçok alışveriş , restorant , bar , cafelerden indirim olanağı

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetlerimiz

Yurt dışı çıkış harcı 15 TL

Seyahat sağlık güvence paketi 15 €, 65 yaş ve üzeri 30 €

Vize ücreti 120 € 

NOTLAR

Pasaportların ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi halinde Motur  vize alımlarında yardımcı olacaktır. Yurtdışı

gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir.

Vize için istenilen gerekli belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesinden kaynaklanacak problemlerden Mortur sorumlu 

değildir.

Vize alınmış olması o ülkeye giriş yapılacağı anlamına gelmez. Pasaport polisi kişiyi ülkeye sokmama yetkisine sahiptir. 

Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.

Otellerde 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olduğundan, 3. yatak standart yataktan küçük olabilir. Bazı otellerde ise 3.

yatak uygulaması olmamaktadır. Bu tip oteller ile çalışılan paketlerde Mortur  misafirlerini satış sırasında bilgilendirecektir.  

Çocuk fiyatları sadece çocukların ebeveynleri ile aynı odada konaklaması şartı ile geçerlidir. 0-2 yaş çocuk uygulamasında, 

çocuğun tur dönüş tarihinde 2 yaşından, 3-12 yaş çocuk uygulamasında, çocuğun tur dönüş tarihinde 12 yaşından gün 

almamış olması gerekmektedir.  

Dış nedenlerden dolayı Mortur  programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Tura katılımın yeterli olmaması durumunda Mortur  iptal/değişikliği misafirlerine tur hareketinden 7 gün önce bildirecektir.  



Mortur havayolu ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09. 1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Uçuş öncesinde 

uçak saatleri değişebilir. Tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız uçuş 

detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır.

Mortur , kategorisi aynı kalmak şartıyla programda belirtilen otelleri değiştirme hakkına sahiptir.

Ekstra turlar belli bir katılım şartı ile düzenlenir. Katılımın yetersiz olduğu durumlarda düzenlenemez. Katılımcı sayısının 

yetersiz kaldığı durumlarda fiyatlar rehber tarafından revize edilip yeni bir düzenleme yapılabilir.

Yol üzeri yapılacak ekstra turlarda tura katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından kent girişlerinden once yer 

alan dinlenme alanlarına yönlendirilecektir. 

Tur esnasında yerel otoriteler tarafından gezilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen turlar gerçekleştirilmez. Bu turların

yapılamamasından Mortur  sorumlu değildir.  

İptal ve değişiklik durumunda “MORTUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ” geçerlidir.    

24.01.2016 Hareketli
Tur Paketleri

2 Kişilik Oda Kişi
Başı

Tek Kişilik Oda İlave Yatak Çocuk İndirimleri  

HOTEL SUNRİSE 4* 

(Oda Kahvaltı)

Oda Kahvaltı 

 995,59 TL 664,59 TL 
0-2 Yaş 1. Ç. Ücretsiz

3-12 Yaş 1. Ç. 169,00

EUR

24.01.2016 Hareketli
Tur Paketleri

2 Kişilik Oda Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak Çocuk İndirimleri  

ROYAL PARK 4* (Oda 

Kahvaltı)

Oda Kahvaltı 

1,028,69 TL 729,79 TL 
0-2 Yaş 1. Ç. Ücretsiz

3-12 Yaş 1. Ç. 139,00

EUR
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