Budva - Yaz Kaçamağı
Karadağ'ın incisi Budva'ya hem kültür hem de deniz, kum, güneş ufak bir kaçamak
yapıyoruz
Tarih : 03-08-2018 - 06-08-2018
Şehirler : Budva, Kotor
Otel : 4*
Ulaşım : Türk Hava Yolları ile
Peşin Ücret : 630 EURO
Tek Kişilik Oda Farkı : 330 EURO
Tur Konsepti : Tüm Ekstra Turlar Dahil
Yemek Durumu : Oda Kahvaltı

Tur Programı 1.Gün
03/08/2018
İstanbul - Budva
Turumuz size özel transfer aracınızın adresinize gelmesi ile başlıyor. Atatürk Havalimanı dış
hatlar terminalinde saat 05.00’de buluşma ve bagaj – check-in işlemlerinin ardından
THY’nın TK 1085 sayılı seferi ile 08:00’de Podgorica’ya uçuş. Yerel saatle 08.55’de
varışımızın ardından Budva’ya transfer oluyoruz. Yaklaşık 1 saatlik yolculuğumuzun
ardından Budva şehir turuna başlıyoruz 2500 yıllık geçmişi ile Adriyatik’in en eski yerleşim
yerlerinden birisi olan Budva aynı zamanda çok gözde bir tatil merkezi olarak bilinmektedir.
Eski şehrin surları içinde ve kalenin etrafından keyifli bir yürüyüşün ardından konaklama
yapacağımız otelimize gidiyoruz ve serbest zaman. Konaklama otelimizde.
2.Gün
04/08/2018
Budva - Kotor - Budva
Kahvaltının ardından Kotor körfezine doğru yola çıkacağız. Montenegro’nun tarihi ve doğal
güzelliklerini keşfedebileceğimiz bu turumuzda, ilk durağımız UNESCO tarafından Dünya
Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve doğal bir liman olan Kotor şehri. Kotor'da kale içinde
yapılacak rehber eşliğindeki gezinin ve sunulacak serbest zamanın ardından, sonraki
durağımız Perast olacak. Kotor körfezinin el değmemiş güzelliğinin keyfini, Perast'i
keşfederek sürebilirsiniz. Perast sonrasında, Montenegro'nun Avrupa'ya açılan yüzü Tivat'a
hareket ediyor ve Karadağ’ın Monaco’su da denilen Tivat'ın sembolü, Porto Montenegro'yu
geziyoruz. Burada çeşitli lüks restoran ve kafelerde dinlenebilir ya da sahilde yürüyüş
yapabilirsiniz. Turumuzun ardından Budva’ya geri dönüyoruz. Konaklama otelimizde.

3.Gün
05/08/2018
Budva
Kahvaltımızın ardından tam gün serbest zaman. Deniz kum güneşin keyfini çıkarabilir veya
çeşitli aktivitelere katılabilirsiniz.
4.Gün
07/08/2018
Budva - İstanbul
Rehberimizin belirleyeceği saatte otelimizde buluşuyor ve Podgorica Havalimanına transfer
oluyoruz. Check-in işlemlerin ardından saat 20.05’de Türk Hava Yolları’nın TK1088 sefer
sayılı uçağı ile İstanbul’a uçuyoruz. Varışımız yerel saat ile 22.45’de olacak. Varışımızın
ardından evinize özel transferiniz ile turumuz son buluyor.

Hizmetler
Paket Fiyata Dahil Hizmetler
THY’nın tarifeli seferi ile İstanbul – Podgorica gidiş/dönüş ekonomi sınıfı uçak biletleri
Havalimanı vergileri
4* otelde oda kahvaltı 3 gece konaklama
Programda belirtilen tüm transferler
Özel araçlar ile programda belirtilen tüm geziler
Geziler esnasında gerekli olan tüm müze ve örenyeri giriş ücretleri
Yurtdışı çıkış harcı
Seyahat sigortası

Paket Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri
Yemekler esnasında alınacak içecekler
Fazla bagaj ücretleri
Kişisel harcamalar

Turun Artıları
+ Karadağ'ın incisi Budva'da hem kültür hem de deniz, kum, güneşin keyfini çıkaracağız

+ Doğa harikası Kotor Körfezine gidecek, Kotor'un eski kent merkezini gezeceğiz

+ Kotor körfezindeki Perast kasabasını ziyaret edecek ve burayı keşfedeceğiz

+ Porte Montenegro limanını ziyaret edecek alış veriş yapma imkanı bulacağız

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

