
Prag Turu

1.GÜN ISTANBUL - PRAG

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde en geç saat 09:30'da hazır bulunmanızı öneririz.
Bilet ve gümrük işlemlerinden sonra Pegasus Havayolları PC301 nolu tarifeli seferi ile saat 12:35'de
Prag’a hareket, yerel saat ile 13:20'de varış. İnişimizi takiben bizi bekleyen rehberimiz ve özel
aracımızla yapacağımız panoramik Prag şehir turunda; Karlova Caddesi, Başbakanlık Binası, Charles
Köprüsü, Eski Şehir Meydanı, Astronomik Saat, Paris Caddesi, Mustek Meydanı ve Vaslavske Bulvarı
göreceğimiz önemli noktalardır. Sonrasında otelimize transfer, yerleşme ve serbest zaman.
Geceleme otelimizde.

2.GÜN PRAG (DRESDEN- TEREZIN)

Sabah kahvaltı sonrası gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından ekstra olarak
düzenlenecek Dresden(65 Euro) ve/veya Terezin Nazi Kampı(50 Euro) turlarına katılabilirler
(Katılım durumuna göre turlardan biri ya da iki tur birlikte(100 Euro) düzenlenebilir) Dresden
Turu: Prag’tan Elbe nehri boyunca yaklaşık 188 km.lik (yaklaşık 2,5 saat) keyifli ve müthiş
manzaralı bir yolculuk. Dresden, ufak ve şirin eski Doğu Almanya'da bir ortaçağ şehri. Demir perde
rejiminden kalma tipik sosyal konutlar dikkat çekiyor. “ Elbe’nin Floransa'sı ünvanını hakeden bir
şehir. Eski şehirdeki; Katedral, Zwinger Sarayı, Frauenkirche ( Kadınlar Kilisesi ) ve muhteşem
müzeleri, Altmarkt Meydanı, Bruhl Terasi panoramik gezilecek yerler arasındadır. Terezin Nazi
Kampı: Prag'tan yaklaşık 50 dakikalık mesafede bulunan Terezin, Çek Cumhuriyeti'ndeki en büyük
nazi kampıdır. 1780 yılında küçük kale olarak inşa edilmiştir. 2. Dünya Savaşı'nda Almanların
Çekoslavakya'ya girişi ile birlikte bu kale toplama kampına dönüştürülmüş ve Getto'da yaşayan
Museviler ve Çingeneler burada çalışma kampı adı altında tutulmuştur. Geceleme otelimizde.

3.GÜN PRAG (KARLOVY VARY)

Sabah kahvaltı sonrası gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından ekstra olarak
düzenlenecek Karlovy Vary turuna(60 Euro) katılabilirler.Prag'dan yaklaşık olarak 2 saatlik
mesafede bulunan Karlovy Vary, 1358 yılında 4. Charles tarafından bulunan, dünyaca ünlü termal
bölgedir. Bölgeye varışta, çevre gezintisi sonrası verilecek serbest zamanda şehirde yürüyüş ve
alışveriş yapılabilir. Turumuzun sonunda Prag'a ve otelimize transfer. Akşam dileyen
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Ortaçağ(65 Euro) veya Çek Gecesi(60
Euro) turlarına katılabilirler. Gecenin sonunda otelimize transfer. Geceleme otelimizde.

4.GÜN PRAG - İSTANBUL

Sabah kahvaltı sonrası havalimanına transfer. Bilet ve gümrük işlemlerinden sonra Pegasus
Havayolları PC302 nolu tarifeli seferi ile saat 14:15'de İstanbul’a hareket, saat 18:45'de Sabiha
Gökçen Havalimanı'na varış ve turumuzun sonu.

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER:



● Pegasus Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul - Prag - İstanbul uçak biletleri
● Havalimanı ve güvenlik vergileri, Sabiha Gökçen havalimanı yer hizmetleri
● Özel aracımız ile Havalimanı – Otel – Havalimanı transferleri
● Seçtiğiniz kategori otelde 3 gece oda + kahvaltı konaklama
● Panoramik Prag şehir turu *Müze girişlerini içermez *
● Profesyonel Türkçe tur liderliği hizmeti

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:

● Çek Schengen vize ücreti ve vize hizmet
● Yurt dışı çıkış harcı
● Ekstra turlar *Ekstra tur günleri değişebilir
● Seyahat Sigortası 20 Euro 60 yaş üstü 25 Euro olup rezervasyon esnasında acenteye ödenri .

 

Notlar:

● Fırsatı satın aldıktan sonra  gün içerisinde rezervasyon yapmanız gerekmektedir

● Programlarda havayolu, uçak saatleri, ekstra tur fiyatları değişiklik gösterebilir. Gideceğiniz tarihe

göre tur program içeriği farklı olabilir. Çok tarihli ilanlarda gideceğiniz tarihe göre programı acenteden

talep edebilirsiniz.

● İlanda birçok farklı tarih mevcut olup indirim kuponu ile işlem tarih seçimi yapıldıktan sonra paket

tur işlemine geçer.

● REZERVASYON YAPILIP ONAY VERİLDİKTEN SONRA İPTAL, İADE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

● Programlarda havayolu, uçak saatleri, ekstra tur fiyatları değişiklik gösterebilir. Gideceğiniz tarihe

göre tur program içeriği farklı olabilir. Çok tarihli ilanlarda gideceğiniz tarihe göre programı acenteden

talep edebilirsiniz.

● İlanda birçok farklı tarih mevcut olup indirim kuponu ile işlem tarih seçimi yapıldıktan sonra paket

tur işlemine geçer.

● REZERVASYON YAPILIP ONAY VERİLDİKTEN SONRA İPTAL, İADE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

● Genelde uygun fiyata satılan fırsat ve indirimli turlarda ve acentenin operatör olarak garanti altına

girip ödemelerini yapmak zorunda olduğu, satış yapılmadığı veya katılımcının tura katılmadığı

durumlarda dahi acentenin tur kapsamında boş kalan yerlerin bedelini ödediği turlardır. Yukarıdaki

her kampana türünde de geçerli olmak üzere; Kampanya turlara katılan her katılımcı -tarih

gözetmeksizin- herhangi bir şekilde sözleşmeyi iptal etmek isterse sözleşme bedelini iade

alamayacağını kabul eder.



● 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. Yırtık ve yıpranmış pasaportlar ile giriş yapılamaz.

● Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz vize için

gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden minimum 1 ay önce yazılı

onay ile acentaya teslimi gerekmektedir.

● Vizenin gidilecek tura ilk giriş yapılan ülkeden veya en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması

gereklidir aksi halde pasaport polislerinin ülkeye giriş yaptırmamasından ACENTE kesinlikle sorumlu

değildir.

● Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.

● ACENTE konsoloslukla müşterilerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin her hangi bir

neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması halinde hiçbir

sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde ACENTE dan tazminat hakkı yoktur.

● ACENTE, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir.

● Kayıt esnasında, pasaportta geçen isim, doğum tarihi, pasaport numarasının sisteme girilmesi

gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı bilgilerden oluşacak uçak Bileti

iptal veya değişikliklerinin no-show bedeli misafirlere yansıtılır.

● Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce

misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi gerekmektedir.

● Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan ACENTE sorumlu tutulamaz.

● Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan

değişikliklerden ACENTE sorumlu değildir. ● Grup biletlerinde havayolu kuralı geçerli olup, grup bileti

kuralı gereği gidiş uçuşu kullanılamaz ise dönüş uçuşu da kullanılamaz.

● Türkiye çıkışlı uçakların genelinde valiz ağırlığı 20Kg’dır. Bu ağırlık uçak firması ve gidilecek ülkeye

göre değişiklik gösterebilir. Gidilen ülkelerdeki iç hat uçuşlarında bu ağırlık 15Kg’a düşebilmektedir.

Fazla bagaj ağırlık/ fiyat kuralları havayolları tarafından belirlenmekte olup, ACENTE’nin

sorumluluğunda değildir.

● Paket tura katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali

tüketiciye bildirilir.

● Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir.

● Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler gerçekleştirilebilir.

● Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün/

günler dışında başka bir gün yapılabilir.

● Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşir. Katılmak

istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.

● Fuar, kongre, seminer gibi yoğun dönemlerde ki otel konaklamaları şehir dışında yapılabilir.

● 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 ACENTE sorumlu tutulamaz.

● Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.

● ACENTE, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

● 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.

● 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / yeya ilave

acılan kapanan ek yataktır. .

● Seyahatiniz süresince kullandığınız taşıtlar ve konakladığınız otelleri terk ederken, lütfen

eşyalarınızı eksiksiz aldığınızdan emin olunuz.

● Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.

● 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura

katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvafakat namelerin seyahat sırasında kişilerin

yanında bulundurması zorunludur.


