YUNANİSTAN
4 GECE 5 GÜN
SELANİK(1) ATİNA(2) KAVALA(1)
TUR TARİHİ
27 TEMMUZ (ÇARŞAMBA) - 31 TEMMUZ (PAZAR) 2022

KAPPATUR ÖZEL OTOBÜSÜ İLE
KAYIT ESNASINDA 4 ALTERNATİF TUR
SADECE

125 € !
İki Kişilik veya Üç Kişilik
Odada Kişi Başı

OTELLER
3 & 4 * Oteller

SELANİK
: 4* KORNILIOS PALACE HOTEL VB.

ATİNA
: 3* APOLLO HOTEL VB.

KAVALA (İSKEÇE) : 3* NATASSA HOTEL VB.

249 €

149 €

Tek Kişilik
Oda Farkı

0 - 2 Yaş
Çocuk

3 - 12 Yaş
Çocuk

50 €

ÜCRETSİZ

249 €
149 €

ALTERNATİF DİĞER TUR TARİHLERİ
05,12,19,26 OCAK / 09,16,23 ŞUBAT / 02,09,16,23,30 MART / 06,13,20,30 NİSAN / 04,11,18,25 MAYIS
01,08,15,22,29 HAZİRAN / 08,13,20,27 TEMMUZ / 03,10,17,24,31 AĞUSTOS / 7,14,21,28 EYLÜL / 5,12,19,26 EKİM
02,09,16,23,30 KASIM / 07,14,21,28 ARALIK 2022

ÜCRETE DAHİL SERVİSLER






İSTANBUL - SELANİK - ATİNA / KAVALA - İSTANBUL
ARASI ÖZEL OTOBÜS İLE ULAŞIM
ZORUNLU SİGORTA (15 €)
(İPTAL VEYA DEĞİŞİKLİKTE İPTAL İADESİ YOKTUR)
SEÇİLEN KATEGORİDEKİ OTELLERDE 4 GECE ODA
KAHVALTI KONAKLAMASI
SELANİK, ATİNA, KAVALA PANORAMİK ŞEHİR TURLARI
PROFESYONEL KAPPATUR REHBERLİK HİZMETLERİ

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN SERVİSLER















SCHENGEN VİZE ÜCRETİ VE HİZMET BEDELİ (140 €)
YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI (SADECE BANKAYA YA DA
SINIR KAPISI 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
ERİS GARANTİSİ (ERKEN REZERVASYON İPTAL SİGORTASI)
(30 €) (İSTEĞE BAĞLI)(KAPPA TUR GÜVENCESİ ALTINDA TUR
HAREKETİNE 15 GÜN KALAYA KADAR KOŞULSUZ ŞARTSIZ
TURU İPTAL ETME İMKÂNI SUNAR. VİZE ÜCRETİ ZORUNLU
SAĞLIK SİGORTASI VE ERİS ÜCRETİ İADE EDİLMEZ)
30.000 € TEMİNATLI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI (15 €)
COVİD-19 SİGORTASI (15 €)
UYARI: PASAPORTUNDA KIBRIS KAŞESİ OLANLAR VE
PASAPORTU 10 SENEDEN ESKİ OLAN MİSAFİRLERİMİZ
YUNANİSTAN’A GİRİŞ YAPAMAZLAR.

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 - SELANİK
Siz değerli misafirlerimiz ile Salı akşamını Çarşamba’ya bağlayan gece saat 00:30’da
Harbiye Kappatur merkez ofisimizde buluştuktan sonra İstanbul’dan hareketle
Tekirdağ üzerinden İpsala’ya doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun
ardından gümrük kapısına varıyoruz. Varışımızda gümrük ve pasaport işlemlerinin
tamamlanmasının ardından sınır kapısında freeshop alışveriş imkanı ve dinlenme
molası veriyoruz sonrasında ise Selanik’e devam ediyoruz. Selanik’e varışımızı takiben
yapacağımız panoramik şehir gezimizde Kordon, Beyaz Kule, Döner Kule, Fuar,
Selanik Kalesi’nin yanı sıra Osmanlı ve Bizans eserlerini de izleyerek Türk Mahallesi
Ano Polis ve Yedi Kule'yi görüp Zincirli Kule'den eşsiz Selanik manzarasını seyrediyor
ve bol bol fotoğraf çekiyoruz. Turumuza Roma döneminden kalan Galeriyos'un Zafer
Tak'ını (Kamara), Rotonda’yı (Eski Metropol Camii), Pazar Hamamını, Hamza Bey
Camiini ve Kazancılar Camiini görerek devam ediyoruz. Yunanistan’ın en büyük Kilisesi olan Aya Dimitros Kilisesi, Büyük
İskender Heykeli ve son olarak Atatürk Evini de ziyaret ettikten sonra otelimize transfer ve dinlenme gerçekleştiriyoruz. Akşam
dileyen misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek olan Yunan Tavernası turuna katılabilirler (Tur limitli içecekli ve akşam
yemeklidir). Taverna turumuz sonrasında geceleme Selanik’teki otelimizde.
Taverna Turu: 45 €
2.GÜN SELANİK - ATİNA
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından Yunanistan’ın başkenti Atina’ya
hareket ediyoruz. Yol üzerinde dileyen misafirlerimiz ile alternatif olarak düzenlenecek
olan Meteora turumuzu gerçekleştireceğiz. Bu turumuzda, içinde 24 adet manastır
bulunan Kalambaka kasabası yakınındaki kayaların tepesinde birbirinden bağımsız
olarak kurulmuş bu manastırları ziyaret ederek tam bir doğa mucizesine tanık
olacaksınız. Ortodoks keşişleri Hristiyanlığın ilk dönemlerinde inzivaya çekilmek,
Tanrı’ya daha yakın olmak amacıyla UNESCO dünya mirasları listesinde de yer alan
bu manastırları yapmışlardır. Turumuzun ardından Atina’ya varış ve varışımızın
ardından şehir turumuz başlıyor. (Yol ve hava şartlarına göre panoramik şehir turu bir
sonraki gün de yapılabilir) Agora, Zeus Tapınağı (Panoramik olarak), Parlamento
Binası, Syntagma - Omonia Meydanları Cumhurbaşkanlığı Sarayı Başbakanlık Konutu,
Tarihi Olimpiyat Stadyumu, Panepistimiou Bulvarları, Ulusal Kütüphane ve Akademi Üniversitesi görülecek yerler arasındadır.
Panoramik şehir turunun ardından serbest zaman. Akşam dileyen misafirlerimiz, rehberimiz ve özel araçlarımız eşliğinde
alternatif olarak düzenlenecek olan Taverna turuna katılabilirler. Taverna turumuza sürprizler ve şovlar eşliğinde limitli içecekli
akşam yemeği de dâhildir. Geceleme Atina’daki otelimizde.
Meteora Turu: 55 €
Taverna Turu: 45 €
3.GÜN ATİNA
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından serbest zaman. Dileyen
misafirlerimiz alternatif olarak dünya tarihinin en meşhur sit alanlarından biri olan
Acropolis turuna katılabilirler. Acropolis gezisi sonrası dileyen misafirlerimiz ayrıca
alternatif olarak düzenlenecek olan Corinth Kanalı turuna katılabilirler. Bu turumuzda
Dünyanın en meşhur kanallarından biri olan Corinth Kanalından gemilerin geçişini
seyredeceğiz. Akşamüstü dileyen misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek olan
Atina’nın sahil semtlerini göreceğimiz Atina by Night turuna da katılarak, Pire, Paşa
Limanını, Alimos, Faliro semtlerini yakından tanıyabilirler. Ardından meşhur balıkçıların
olduğu pire limanında bu enfes lezzetleri tatmanız için serbest zaman. Tur sonrası
otelimize transfer ve geceleme otelimizde.
Acropolis Turu: 35 €
Corinth Kanalı Gezisi: 20 €
Atina by Night, Pire Limanı, Paşa Limanı, Mikrolimano, Faliro, Alimos Turu: 20 €

4.GÜN ATİNA - KAVALA (İSKEÇE)
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından Kavala’ya hareket ediyoruz.
Varışımızı takiben panoramik şehir turu ile Kavala Kalesi, Kavalalı Mehmet Ali
Paşa’nın evi, günümüzde otel olarak kullanılan imaret, su kemeri ve kale içindeki eski
şehir gibi tarihi ve önemli yerleri görme imkanı buluyoruz. Turumuzun ardından
İskeçe’ye hareket ediyoruz ve İskeçe’ye varışımızla otobüs ile panoramik turumuzda
Osmanlı’nın izlerinin hâkim olduğu tarihi dokuyu görüyoruz. Turumuzun ardından
otelimize transfer. Geceleme İskeçe otelimizde.
5.GÜN KAVALA - İSTANBUL
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından otelimizden
İstanbul’a
hareket.Dileyen misafirlerimiz rehberimizin alternatif olarak düzenleyeceği
Thassos(Taşoz) Adası turuna katılabilirler. Yapılacak kısa bir feribot yolculuğu
sonrası muhteşem doğası ve tarihi dokusuyla sizleri hayran bırakacaktır. Turumuzun
ardından ipsala sınır kapısına hareket. Pasaport ve gümrük işlemlerini takiben Keşan
– Tekirdağ - Silivri karayolu takip edilerek İstanbul’a yolculuk. Tekirdağ’da vereceğimiz
yemek molasından (meşhur Tekirdağ Köftesini tatma imkanı) sonra İstanbul’a hareket
ediyoruz. İstanbul’a varışımızın ardından Kappatur hizmetlerinin sonu.
Thassos (Taşoz) Adası Turu: 40 €

KAYIT ESNASINDA 4 ALTERNATİF TUR
SADECE

1
2
3
4

125 € !

Meteora Turu
Corinth Kanalı Gezisi
Atina by Night, Pire Limanı, Paşa Limanı, Mikrolimano, Faliro, Alimos Turu
Thassos (Taşoz) Adası

55 €
20 €
20 €
40 €

Tur öncesi kayıt esnasında bu paket dışında turlar seçilerek alınamaz.

NOT;
 Dileyen misafirlerimiz ilk sıra koltuklarına kişi başı 50 € fark ile oturabilir. (Tüm Seyahat Boyunca) veya
 Dileyen misafirlerimiz kişi başı 60 € fark ile yanında ki koltuğu da satın alabilir. (Tüm Seyahat Boyunca)

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 takdirde 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:

