
 

24 Ocak - 29 Ocak (4 Gece) - Tur Programı  

24 Ocak - Otobüs ile Gidiş (İstanbul - Bansko) 

Tur başlangıç tarihinin gecesi, 

• 21.30 Kadiköy Evlendirme Dairesi, 
• 22:15 Zincirlikuyu Tat Towers Önü 
• 22:45 Bakırköy Ömür Plaza önünden kalkış, 
• Çorlu -Edirne-Kapıkule karayolu takip edilerek Kapıkule sinir kapısına varış, 
• Pasaport ve gümrük işlemlerinin yapılması ardından takiben Haskovo - 

Plovdiv - Sofya karayolu takip edilerek Bansko'ya yolculuk. 

(İstanbul-Bansko arası 600 km'dir. Yolculuk gümrük geçişi, yol durumu ve hava 
durumu gibi koşullara bağlı olarak 9-12 saat sürecektir. Yolculuk boyunca 2 kez mola 
verilecektir.) 

25 Ocak  (Bansko) 

• Otellerde oda müsaitliği durumunda erken check-in imkanı vardır. Normal 
check-in saati: 14:00 

• Oda müsaitliği olmaması durumunda check-in saatine kadar emanet odasına 
eşyalarınızı bırakabilirsiniz. 

• İlk gün kahvaltısı tura dahil değildir. 
• Bansko'da toplam 65 km. uzunluğundaki 17 farklı seçenek ile kayak 

pistlerindeki kayak ve kar keyfini doyasıya yaşayabilmek adına tam gün 
serbest zaman. 

• 16.30 After-Ski 
• 20:30 Bulgar Gecesi 

26 Ocak (Bansko) 

• 16.30 After-Ski 
• 19.30 Akşam Yemeği 
• 21.00 Casino Night 

27 Ocak (Bansko) 

• 16.30 After-Ski 
• 19.30 Bulgar Gecesi (Veselo Selo) 



28 Ocak (Bansko) 

• 16.30 After-Ski 
• 19.30 Akşam Yemeği 

29 Ocak Otobüs ile Dönüş (Bansko - İstanbul) 

• Dönüş otobüslerimiz 11:00 itibariyle sırasıyla Saint George, Maria Antoeneta, 
Guinness, Belvedere, Mountain Paradise otellerinden misafirlerimizi alacaktır. 

• 11:00'a kadar check-out işlemlerinizi tamamlayıp, pasaportunuzu teslim 
aldıktan sonra otel lobisinde dönüş için hazır olmanız gerekmektedir. 

• Sofya, Plovdiv, Haskova yolu üzerinden Kapıkule Sınır Kapısına hareket. 
Yaklaşık 360 km (5 saat) sonra Kapıkule sınır kapısına varış. 

• Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından freeshoplarda 30 dk ihtiyaç ve 
alışveriş molası. Gümrükte maksimum 1 karton sigara ve 1 adet 100 cl'lik şişe 
veya 2 adet 70-75cl'lik şişe ile geçişe izin verilir.  

• Ardından İstanbul'a hareket misafirlerimizi aldığımız noktalara geri 
bırakılmasının ardından turumuzun sonu. 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ 

• İstanbul-Bansko-İstanbul otobüs ulaşımı 
• Belirtilen otellerde oda kahvaltı veya yarım pansiyon konaklama. 
• Rehberlik ve Rezervasyon Hizmetleri 
• Araç İçi İkramlar 
• Bansko'da Kayak Ekipman kiralamasında %50 indirim 
• Mesleki Sorumluluk Sigortası 
• Bansko'da çeşitli restoranlarda özel indirimler 
• Bansko'da Kayak Derslerinde özel indirimler 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

• Seyahat Sağlık Sigortası 
• Yurtdışı çıkış pulu (15 TL) Lütfen Tur öncesi bankaya yatırınız. 
• Kişisel Harcamalar 
• Ekipman kiralama 
• Skipass ücretleri için  tıklayınız 

BANSKO BÖLGE REHBERLERİ 

• Aydın Bayraktar +90 544 315 2325 
• İsmail Kahraman +90 539 569 65 76 
• Can Karagöz +90 537 861 0355 

ÖNEMLİ NOTLAR 

• Yeşil pasaport ile seyahat eden misafirlerin de özel yurtdışı seyahat sigortası 
yaptırması tavsiyedir. 

• Yeşil Pasaport sahiplerinin OHAL dolayısı ile çalıştığı kurumdan izin yazısı 
alması gerekmektedir.Detaylı bilgi için tıklayınız 

• Hava şartları veya sınır yoğunluğuna göre zamanlamalarda değişiklik olabilir. 



• Pasaportunuzu ve vizenizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin. 
• Dönüş yolundaki molalar araç görevlilerinin insiyatifinde olup yemek sırası 

beklenmeyecek noktalarda dönüş molası verilecektir. 
• Bulgaristan'daki dinlenme tesisleri Türkiye standartlarında olmadığından 

mola noktaları konusunda beklentinizi düşük tutunuz. 
• Dönüş yolunda aldığımız noktalar dışında misafirlerimiz 

bırakılmayacaktır.Güzergah dışına çıkılmayacağı ve belirtilen noktalar dışında 
misafirlerimizin ısrarda bulunmaması ricadır. 

	


