
Kurban bayramı Romanya & Bulgaristan &Transilvanya Şatolar turu

4 gece 5 gün Sofia-Plovdiv-Veliko Tarnova-Bükreş-Varna -Nessebar

3 gece otel konaklama , ulaşım , rehberlik hizmeti dahil

1.Gün İstanbul-Plovdiv

Kadıköy  Evlendirme  Dairesi  önünde  22:00  ,  Mecidiyeköy  Migros  önü  22.30  ,   incirli  ömür  plaza
önünden 23.00 hareketle  Kapıkule  sınır  kapısına  doğru  hareket.  Gümrük ve pasaport  işlemlerinin
ardından Plovdiv'e doğru harekete ediyoruz. 

2.Gün Plovdiv-Sofya

Sabah saatlerinde  Plovdiv'e varışımızın  ardından ekstra kahvaltı molası verıyoruz. Kahvaltı sonrası 
şehir turumuza başlıyoruz. Avrupa’nın en eski şehirlerinden biri olan Plovdiv, Makedon, Trak ve Roma 
krallıkları döneminde tarihte hep farklı isimlerle yer almış, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de 
Filibe ismini almıştır. Burada yapacağımız şehir turunda; Cuma Camii, Sveta Bogoroditsa Kilisesi, antik 
tiyatro ve eski Plovdiv görülecek yerlerdir. Şehrin en hareketli caddesi Batenberg’de alışveriş ve kişisel 
ihtiyaçlarınız için verilecek serbest zamanın ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket. 
Varışımızla birlikte Sofya şehir turumuza başlıyoruz. St. Nedelya Kilisesi, Rus Kilisesi, Rotanda Kilisesi, 
Aya Sofya Kilisesi, parlamento, Sofya Üniversitesi, Aleksander Nevski Katedrali, başbakanlık, NDK 
Ulusal Kültür Sarayı turumuzda görülecek yerler arasındadır. Ayrıca ulu önder M.Kemal Atatürk’ün 
yeniçeri elbisesi giyerek katıldığı balonun yapıldığı ordu evini de görme fırsatımız olacak. Turumuzun 
ardından verilecek serbest zamanın bitiminde otelimize transfer ve odalara yerleşme. Geceleme 
otelimizde.

3.Gün Sofya-Veliko Tarnovo-Bükreş

Sabah  uyandırma,  odaların  boşaltılması  ve  kahvaltının  ardından  Bükreş’e  doğru  yola  çıkıyoruz.
Yolumuzun üzerinde  ilk  durağımız  Bulgaristan’ın  tarihi  şehirlerinden biri  olan,  eski  başkent  Veliko
Tarnovo  olacak.  Varışımızın  ardından  yapacağımız  panoramik  turda;  Ulusal  Müze  ve  Kırk  Azizler
Müzesi  görülecektir.  206 metre yükseklikteki  Tsarevets Kalesi’ni  ve içinde yer alan kiliseleri  ziyaret
ediyoruz. Vereceğimiz öğle yemeği molası ardından  Romanya'ya ve başkent Bükreş’e doğru devam
ediyoruz.  Varışımızın ardından şehir  turuna başlıyoruz.  Bükreş’in en güzel ve en hareketli  merkezi
Cumhuriyet  Meydanı,  Büyük  Kütüphane,  Zafer  Takı,  Bükreş  Üniversitesi  binası,  Milli  Tiyatro,
Çavuşesku  döneminde  yaptırılan  Parlamento  Binası,  Kraliyet  Sarayı,  Kretzulescu  ve  Stavropoleos
kiliseleri  panoramik  olarak  görülecek  yerlerdir.  Verilecek  serbest  zamanın  ardından  rehberimizin
bildireceği toplanma saatine kadar serbest zaman sonrası otelimize yerleşiyoruz.Geceleme otelimizde.

4.Gün Bükreş (Braşov-Sinaia-Bran-Drakula Şatosu)

Serbest  uyanma  ve  gününüz  serbest.  Dileyen  misafirlerimiz  rehberimiz  tarafından ekstra  olarak
düzenlenecek  Braşov-Sinaia-Bran-Drakula  Şatosu  turuna katılabilirler.  Turumuza,  filmlere  ve
romanlara  konu  olmuş  Transilvanya  bölgesi  ile  başlıyoruz.  Günümüzde  tarihi  dokusunu  halen
koruyabilmiş  yerleri  göreceğimiz  bu  turda  ilk  olarak  Sinaia’da  bulunan  Peles  Kalesi  ve  Şatosu’nu
göreceğiz.  Ardından  Bran’da  yer  alan  efsanevi  Drakula  Şatosu’nu  ziyaret  ediyoruz.  Buradaki
turumuzun  ardından  Braşov’a  hareket  ediyoruz.  Varışın  ardından  yapacağımız  panoramik  turda;



Sfatului  Meydanı,  Muresenilor  Evi  Müzesi,  Tarih  Müzesi,  Kara  Kilise  ve  şehir  surları  görülecektir.
Rehberimizin vereceği serbest zamanın bitiminde Bükreş’e yolculuk. Geceleme otelimizde.

5.Gün Varna-Nessebar-Burgaz-İstanbul

Sabah Kahvaltı sonrası rehberimizin belirleyeceği saat de otelimizden ayrılıp Varna’ya hareket 3,5 saat 
sürecek yolculuk sonrası varna’ya varış panoramik şehir turu sonrası alışveriş için verilecek serbest zaman 
sonrası Nessebar’a hareket Nessebar şehir turu ve öğle yemeği için verilecek serbest zaman sonrası 
İstanbul’a hareket. Pasaport ve Gümrük işlemlerini takiben gece İstanbul’a varış ve misafirlerimizin alındıkları
noktalara bırakılması.

Ekstra turlar;
*Transilvanya Şatolar turu 50Eu( Sato girişleri,transfer,rehberlik dahil)
               

Tek kişi ve çocuk ücertleri
Belirtilen ücretler iki –üç kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. Tek kişi kalacak misafirlerimiz 250 TL  farkı  
acenteye ödemelidir.03-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde       599  TL olarak acenteye 
ödenir.Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki  kişilik ücret ödenmelidir.

Tur Ücretine Dahil olan hizmetler
*Otobüs ile Ulaşım ve Otobüs içi ikramlar. (araç içi ikram olarak sadece su servısı yapılmaktadır)
*Belirtilen otellerde iki kişilik odalar  da   seçilen pakete göre 3 gece oda kahvaltı konaklama.
*Tatil selfie, deneyim,hizmet anlayışı ve güvencesi .
*Sofya ibis airport otel,Ramada otel,Metropoliten otel veya benzeri otel de , Bükreş, Rin grand,ibis  veya benzeri 
otel de , OK konaklama.
*Türkçe rehberlik hizmeti
*Şehir konaklama vergileri,ayakbastı,sınır geçiş ücretleri
* Tursab meslekı zorunluluk sigortası

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler
*Müze ve ören yeri giriş ücretleri,Extra ve Program dışı geziler,kişisel harcamalar.
*Yurt dışı çıkış vergisi 15 TL ( tur hareketinden önce bankaya yatırılması tavsiye edilir)
*Schengen vize ve hizmet bedeli 120 € dur.
*Ekstra turlar
*Tüm şahsi harcamalar
*İlk gün yol güzergahında alınan kahvaltı.
*öğle ve akşam yemekleri
*Kaptan rehber bahsişleri

Rezervasyon Detayları

Rezervasyon Detayları

a- Kod alım işleminizi takiben Kupon Kodlarınız ile Rezervasyon Yaptırabilirsiniz.Yaptırmış olduğunuz rezervasyon
 sonucunda kişisel mail adresinize Tur Kayıt formunuz  gönderilecektir.Tur Kayıt formu tarafınıza ulaştıktan sonra 
çıktısını alarak  info@tatilselfie.com mail adresine  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 Tatil Selfie  Sorumlu tutulamaz.

d-Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz.

mailto:info@tatilselfie.com


 

Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması

*Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -7-  gün öncesinden Yurt dışı turlar da 
ise 10 Gün öncesinden acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla yükümlüdür.Bayram ve 
Resmi tatil dönemi turlarında ise bu süre Yurt içi ve Yurt dışı turla da  14 gündür. 

*Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergahta ve tur
programda değişiklik yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.
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