
Ramazan Bayramında Varna & Altınkum & Albena, Sunny Beach & Nessebar  Deniz Ve DoğaTuru 

3 gece Konaklamalı tur programı

1.Gün   Cuma    İstanbul – Deereköy – Sunny Beach & Nessebar 

Siz Konuklarımızı  22:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi otoparkı, 23.00 Mecidiyeköy Migros Önü, 23.30 Bakırköy Ömür Plaza, 
24.00 Beylikdüzü Fuar Alanı Mc.Donalds Önün den karşılayarak seyahatimize başlıyoruz. Kırklareli ,Dereköy , güzergahını takip 
ederek  Dereköy Türk sınırına varış ve Bulgaristan’a geçiş

2.Gün   Cumartesi    Nessebar & Sunny Beach

Türk(Dereköy  )  Ve Bulgar  (Malko Tırnovo) Sınır  kapılarındaki  pasaport  ve  gümrük işlemlerinin  sonrası  Bourgas&Nessebar
otoyolu takip edilerek Sabah yol güzergahında alacağımız extra kahvaltı sonrası rehberimizin belirleyeceği saat de Nesebar’a
hareket  ediyoruz.  1983  yılında  UNESCO'nun  Dünya  Kültür  Mirası  Listesine  girmiş,  tarihi  ve  şirin  sahil  kasaba  Nesebar'a
varıyoruz ve panoromik olarak Bizans Dönemi’nden kalma Eski Metropolitan Kilisesi(İ.S.6 y.y) ve Pantokrator Kiliselerini(13-
14.y.y) gördükten sonra yarımada üzerinde yer alan ve 18-19.y.y. Bulgar rönesansı döneminde inşa edilen tarihi Bulgar evlerini
görüyoruz.Nessebar gezimiz sonrası tam Gün Sunny Beach sahillerinde Deniz ve Güneşlenme için serbest zaman veriyoruz.
Dileyen   misafirlerimiz Platinum Casino’da şanslarını deneyebilirler. Saat 17.00 de Varna’ya hareket. Otelimize varış yerleşme
ve serbest zaman.          

3.Gün  Pazar    Varna & Altınkum 

Sabah Otelde alacağımız  kahvaltı  sonrası   VARNA  panaromik şehir  turu; Roma Hamamı,  Arkeoloji Kompleksi,Bazilika  ve
Katedral göreceğimiz yerler arasındadır. Şehir turu sonrası Dünyaca ünlü Altınkum Plajına hareket.Tam Gün Yüzme için serbest
zaman.Akşam üzeri saat 18.00 de otelimize transfer yerleşme ve serbest zaman.Akşam dileyen misafirlerimiz extra olarak
düzenlenecek Bulgar taverna turuna katılabilirler.

4.Gün  Pazartesi    Varna & Albena 

Sabah  Otelde  alacağımız  kahvaltı  sonrası  serbest  zaman.  Dileyen  misafirlerimiz  Bulgaristanın  Karadeniz  sahil  şeridininde
dünyaca ünlü Albena plajına Rehberimizin düzenleyeceği extra tura katılabilirler.

4.Gün  Salı     Varna - İstanbul 
Sabah Kahvaltı sonrası rehberimizin belirleyeceği saat de İstanbul’a hareket öncesi extra Metro Market alışveriş turu imkanı.
Alışveriş Turu sonrasında  Malko Tırnovo & Dereköy sınır kapısına yolculuk,Pasaport ve Gümrük işlemlerini takiben Kırklareli
üzerinden İstanbul’a yolculuk ve misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması.

Tur Ücretine Dahil olan hizmetler
*Otobüs ile Ulaşım ve Otobüs içi ikramlar.
*Türkçe Rehberlik hizmetleri
*Chernomore ( Karadeniz Otel & Casino) veya benzeri  Otelde Kahvaltı dahil 3 gece  Konaklama 
* Mesleki Sorumluluk sigortası ,65 yaş üzeri misafirler 10 €  fark ödemelidirler.

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler
*Sınır geçiş,ayakbastı ve konaklama vergileri için kişi başı 15 € kayıt ile birlikte acenteye ödenecek olup zorunludur.
*Sunny Beach& Nessebar,Altınkum Plaj Transfer ücretleri için 15 € kayıt ile birlikte acenteye ödenecek olup zorunludur.
*Müze, ören yeri , plaj,şezlong,şemsiye gibi ücretler isteğe bağlı olup , katılımcılar tarafından ödenir
*Extra ve Program dışı geziler,kişisel harcamalar.
*Yurt dışı çıkış vergisi 15 TL ( tur hareketinden önce bankaya yatırılması tavsiye edilir)
*Schengen veya Bulgaristan hizmet bedeli 120 € dur.

Not: Tek kişi konaklayacak misafirler acenteye 75 € fark ödemelidir. 3-12 yaş iki büyük yanında konaklaması durumunda 399,90 TL + zorunlu 
ücretler olarak acenteye ödenir. Bir Büyük + 1 çocuk Konaklamalard ise 2 tam fırsat kodu satın alınıp zorunlu ücretler acenteye ödenmelidir.

Rezervasyon Detayları



a-Kod alım işleminizi takiben info@leggotur.com a Kupon Kodlarınız ile Rezervasyon Yaptırabilirsiniz. Yaptırmış olduğunuz rezervasyon  
sonucunda kişisel mail adresinize Tur Kayıt formunuz  gönderilecektir. Tur Kayıt formu tarafınıza ulaştıktan sonra çıktısını alarak faks 
numarasına imzalanarak gönderilmek zorundadır. Tarafımıza imzalı olarak ulaşmayan sözleşme sahibi turumuza katılım sağlayamaz.
b- Tarafınıza gönderilen Tur Kayıt formunun  çıktısını tur esnasında yanınızda bulundurmanız zorunludur.
c-Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler eksik verildiği takdirde oluşabilecek 
olası aksiliklerde Leggo Tur Sorumlu tutulamaz.
d-Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz.

Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması
Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -14-  gün öncesinden Yurt dışı turlar da ise 21 Gün öncesinden 
acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla yükümlüdür aksi takdirde fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır.Bayram ve 
Resmi ve bayram  tatil dönemi & Uçaklı Turlarda ise rezervasyon sonrası iptal  ve değişiklik talepleri kabul edilmeyip fırsat kodları kullanılmış 
sayılacaktır.
Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergahta ve tur programda değişiklik 
yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını saklı tutar.Konaklamalı turlar da hareket 
tarihinden önce 2 gün, günübirlik turlar da ise 1 gün önceden acente misafirlerine bildirimde bulunur.
Acente  Ve Acente rehberi gerek duyulan hallerde ve katılımcı sayısında oluşabilecek değişiklikler sebebi ile  tur programının akışını daha 
verimli hale getirebilmek amacı ile gezilecek yerlerin güzergahında,konaklama yapılacak Otellerde ve kullanılacak araç tiplerinde 
(Otobüs,minibüs,midibüs)  ve geçilmesi planlanan sınır kapılarında değişikliğe gidebilir.Turu satın alan misafirler kendileri ve refakatçileri 
adına bunu kabul etmiş sayılırlar.
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