MADRİD-BİLBAO-BARCELONA

MAD-BCN

7 GECE 8 GÜN
MADRİD(2), BİLBAO(2), BARCELONA(3)
TUR TARİHİ
10 EKİM (PAZARTESİ) – 17 EKİM (PAZARTESİ) 2022

PEGASUS YOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE
ZARAGOZA TURU DAHİL!

OTELLER

İki kişilik veya üç kişilik odada
kişi başı

749 €

3* & 4 * Oteller

(Merkeze 10-20 Km).

549 €

Tek kişilik
oda Farkı

0 - 2 Yaş
Çocuk

3 - 12 Yaş
Çocuk

190 €

150 €

739 €
539 €

ALTERNATİF DİĞER TUR TARİHLERİ
25 NİSAN / 23 MAYIS / 20 HAZİRAN / 04 TEMMUZ / 18 TEMMUZ / 15 AĞUSTOS /
12 EYLÜL / 10 EKİM / 07 KASIM / 5 ARALIK 2022
ÜCRETE DAHİL SERVİSLER









SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN PEGASUS HAVA
YOLLARI TARİFELİ SEFERLERİ İLE İSTANBUL – MADRİD /
BARCELONA- İSTANBUL UÇAK BİLETİ
HAVALİMANI VERGİLERİ (150 €)
ZORUNLU SİGORTA (15 €) (İPTAL VEYA DEĞİŞİKLİKTE,
İPTAL İADESİ YOKTUR.)
3* VE 4* OTELLERDE 7 GECE ODA KAHVALTI
KONAKLAMA
İSPANYA OTEL VERGİLERİ
MADRİD, BILBAO, ZARAGOZA, BARCELONA PANORAMİK
ŞEHİR TURLARI
ALAN/OTEL/ALAN TRANSFERLERİ VE ŞEHİRLERARASI
TRANSFERLER
PROFESYONEL KAPPATUR REHBERLİK HİZMETLERİ

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN SERVİSLER













SCHENGEN VİZE ÜCRETİ VE HİZMET BEDELİ (140 € )
YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI (SADECE BANKAYA YA DA
HAVALİMANI VERGİ OFİSİNE ÖDENİR) ( 150 TL )
PROGRAMDA BELİRTİLEN ALTERNATİF TURLAR
KİŞİSEL HARCAMALAR
ŞÖFÖR BAHŞİŞLERİ (KİŞİ BAŞI 5 € ) (İSTEĞE BAĞLI)
YEREL OTERİTELER TARAFINDAN ALINAN KONAKLAMA
VERGİLERİ GECELİK 3-4 EURO (SADECE GEREKLİ OLAN
OTELLERDE PASAPORT İBRAZI İLE ŞAHSİ VERGİ MAKBUZU
ALINARAK DİREKT OTELE ÖDENİR)
MÜZE VE ÖREN YERLERİ GİRİŞLERİ
ÖĞLE VE AKŞAM YEMEKLERİ
30.000 € TEMİNATLI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI (15 €)
COVİD-19 SİGORTASI (15 €)

İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN !
2. turunu alana + % 5 indirim, 3. Turunu alana + % 10 indirim
(2022 yılı içerisinde 2. ve 3. turu alan misafirlerimize sadece paket tur fiyatı üzerinden + indirim sağlar)
Arkadaşını getirene + % 5 indirim
(2022 yılı içerisinde arkadaşını getirerek aynı tura kayıt yaptıran misafirlere aynı yıl içerisinde katılacakları 2. turda sadece paket tur
fiyatı üzerinden + %5 indirim sağlar) ***indirimler alan vergisi hariç fiyattan hesaplanır.***

TUR PROGRAMI
1.GÜN İSTANBUL – MADRİD
Siz değerli misafirlerimiz ile Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali Kappatur
kontuarında saat 07.30’da buluşma. Check-in işlemlerinin ardından Pegasus
Havayolları’nın PC1099 sefer sayılı uçağı ile saat 10:25`de Madrid’e hareket. Yaklaşık
4 saatlik uçuşun ardından yerel saat ile 14:00’da başkent Madrid’e varacağız.
Varışımızın ardından şehir turuna başlıyoruz. Panoramik 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 adı verilen büyük
meydan, 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. Turumuzun ardından Madrid’de ki otelimize varış ve yerleşme. Geceleme
otelimizde.
2.GÜN MADRİD
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen
misafirlerimiz rehberiniz tarafından alternatif olarak düzenlenecek Toledo turuna
katılabilirler. 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.
Toledo Turu: 55 €
3.GÜN MADRİD- BILBAO
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve özel
otobüsümüzle Bilbao’ya doğru yola çıkıyoruz. Güzergahımızın üzerinde dileyen
misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek Burgos turuna katılabilirler. Burgos’a
varışımızın ardından şehir turuna başlıyoruz. Kastilya bölgesinin eski başkenti ve
UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan katedrali ile ünlü Burgos şehir turumuzun
ardından Bask Bölgesi’nin baş şehri olan Bilbao’ya doğru yola çıkıyoruz. Varışımızı
takiben şehir turu. Şehir turumuzda Hükümet Konağı, Belediye Binası, Bilbao Güzel
Sanatlar Müzesi, San Anton Kilisesi, Santiago Katedrali ve Guggenheim Müzesi
göreceğimiz yerler arasındadır. Tur sonrası otele transfer. Geceleme otelimizde.
Burgos Turu : 35 €
4.GÜN BILBAO
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen
misafirlerimiz rehberiniz tarafından alternatif olarak düzenlenecek Sebastian &
Biarritz turuna katılabilirler. Turumuzda ilk olarak Bask bölgesinin en ünlü şehri olan
San Sebastian’a hareket ediyoruz. Varışımızı takiben Panaromik şehir turu. Turumuzda
Concha Plajı, Belediye Sarayı, San Sebastian film festivaline ev sahipliği yapan
Kursaal Sarayı görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası Fransa’ya geçerek Biarritz
şehrini ziyaret ediyoruz. Turumuzda Fransa’nın en ünlü sörf merkezlerinden biri olan ve
Napolyon’un eşi için yaptırdığı yazlık saray sayesinde o dönemin en gözde tatil kenti
haline gelen Bask usulü üçgen çatılı evleri , art deco villaları ve tarihi yapıları ile Biarritz
kasabasını ziyaret edeceğiz. Tur sonrası Bilbao şehrine geri dönüyoruz. Geceleme
otelimizde.
Sebastian & Biarritz Turu : 75 €

5.GÜN BİLBAO – BARCELONA
Sabah otelimizde alınacak kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve özel
otobüsümüzle Barcelona’ya doğru yola çıkıyoruz. Güzergahımız üzerinde Zaragoza
şehrine uğruyoruz. Varışımıza istinaden şehir turu. Turumuzda Ebro Nehri, şehrin
merkez katedrali olan Pilar Katedrali, La Seo Katedrali, San Pablo Kilisesi, Plaza
Espana ve Pilar Köprüsü görülecek yerler arasındadır. Turumuz sonrası Katalonya
bölgesinin en büyük şehri Barcelona’ya hareket ediyoruz ve varışımıza istinaden
panaromik şehir turumuz gerçekleşecektir. 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. 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.Geceleme
otelimizde.
6.GÜN BARCELONA
Sabah otelde alınacak kahvaltı ardından dileyen misafirlerimiz rehberiniz tarafından
alternatif olarak düzenlenecek olan Girona & Figueras turuna katılabilirler. 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. Akşamı eğlenceli geçirmek
isteyen misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek olan Flamenko turuna katılabilirler. 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.
Girona & Figueras Turu: 65€
Flamenko Turu : 55€ (1 içki + Ulaşım Dahil)
7.GÜN BARCELONA
Sabah otelde alınacak kahvaltı ardından dileyen misafirlerimiz rehberiniz tarafından
alternatif olarak düzenlenecek olan Park Güell & Gotik Mahalle turuna katılabilirler. La
Sagrada Familia'nın mimarı Gaudi'nin en önemli eserlerinden biri olan ve UNESCO
tarafından koruma altına alınmış Park Güell mimarisi ile harikalar diyarını andırmaktadır
ve park içinde yer alan teras harika bir Barselona manzarası sunar. Park ziyaretimiz
sonrası Barcelona’nın antik şehir merkezi olan Gotik Mahalle’ye yola çıkıyoruz. Bu
mahallede Barcelona Katedrali, Augustus tapınağı ve bölgenin en ünlü sokağı olan
Carrer del Bisbe’yi ziyaret ettikten sonra alışveriş için La Ramblas Caddesi’nde serbest
zaman veriyoruz. Turumuz sonrası otelimize transfer. Geceleme otelimizde.
Park Guell & Poble Espanyol Turu: 55 €
8.GÜN BARCELONA – İSTANBUL
Sabah otelimizde alınacak kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve havalimanına transfer. Check-in işlemlerinin
tamamlanmasından sonra Pegasus Havayolları’nın PC1092 sefer sayılı uçağı ile saat 14:35`de İstanbul’a hareket. Yerel saat
ile 19:10`da İstanbul’a varış ve Kappatur hizmetlerinin sonu.

PAKET TUR BROŞÜR NOTLARI
1. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar
yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi
gerekmektedir.
2. Kappatur, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne
tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce
misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi gerekmektedir.
3. Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan
değişikliklerden Kappatur sorumlu değildir.
4. Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir.
5. Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat
değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Kappatur sorumlu tutulamaz.
6. Kappatur, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme
hakkını saklı tutar.
7. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün / günler gerçekleştirilebilir.
8. Kappatur, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
9. Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak
örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez.
10. Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 40 kişidir. Paket tura katılacak kişi
sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir.
11. Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.
12. Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşir. Katılmak
istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.
13. Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün /
günler dışında başka bir gün yapılabilir.
14. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da
turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az
katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek
gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Kappatur sorumlu tutulamaz.
15. Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dahil değildir.
16. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya ilave
açılan-kapanan ek yataktır.
17. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.
18. Kappatur konsoloslukla misafirlerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin herhangi bir
neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması halinde hiçbir
sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde Kappatur’dan tazminat hakkı yoktur.
19. Vizenin gidilecek tura ilk giriş yapılan ülkeden veya en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması
gereklidir. Aksi halde pasaport polislerinin ülkeye giriş yaptırmamasından Kappatur kesinlikle
sorumlu değildir.
20. Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup tereyağı, reçel, kahve veya çaydan
ibarettir. Grup kahvaltıları otellerde ayrı salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.
21. Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz vize için
gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden en az 1 ay önce yazılı
onay ile acentaya teslimi gerekmektedir.
TUR BROŞÜRÜNÜ ŞAHSIM VE BERABERİMDEKİ TÜM KATILIMCILAR ADINA OKUDUM, ANLADIM,
TESLİM ALDIM.
İSİM, SOYİSİM,
İMZA :

