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                               Bansko Turu 3 Gece Yarım Pansiyon 

                                           Lüx Otobüsler İle 

 

1. Gün: İstanbul Bansko 
 

Bansko Kayak Turumuz için siz değerli misafirlerimiz ile 22:00 Kadıköy evlendirme dairesi 
otoparkı, 22:30 Mecidiyeköy Migros Önü(Eski Ali Sami Yen Stadı karşısı), 23:00 İncirli 
Ömür Plaza Önü 23:30 Ispartakule Tır Parkı noktalarında buluştuktan sonra yaklaşık 4 saat 
süren yolculuk ardından Edirne - Kapıkule Sınır Kapısına Varışımızın Ardından Pasaport Ve 
Gümrük İşlemlerimizin Bitiminden Sonra Bulgaristan’a giriş yapılarak. Haskova ve 
Plovdiv Üzerinden Öğle Saatlerinde Bansko’ya Varıyoruz. İlk gece konaklama yolculuk 
esnasında otobüs içerisinde olacaktır. 

 

2. Gün: Bansko 
 

Sabah saatlerinde Avrupa'nın en gelişmiş kayak merkezlerinden biri olan Bansko'ya 
ulaşmamızın ardından misafirlerimizin kayak takımlarını temin edebilmesi adına kiralama 
dükkanlarının önünde 1 saat serbest zaman veriyoruz ve ardından konaklama yapacağımız 
otelimize geçiyoruz. Bansko’da toplam 65 km. uzunluğundaki 17 farklı seçenek ile kayak 
pistlerindeki kayak ve kar keyfini doyasıya yaşayabilmek adına tam gün serbest zaman. 
Dileyenler misafirlerimiz akşam düzenlenecek olan Yöresel Bulgar Meyhanesi (30 €) turuna 
katılabilirler. Geceleme ve akşam yemeği otelimizde. 

 

3. Gün: Bansko 

 

Sabah, kahvaltısının ardından kolay, orta ve zor derecelerinde toplamda 65 km uzunluğa 
sahip, 2015 Kış Olimpiyatları için onay almış, Dünya Şampiyonu Alberto Tomba’nın kayak 
yaptığı ve Tomba pisti olarak anılan 2600 metreden başlayan pistler sizleri bekliyor. Bütün 
gün bu pistlerde kayak yapmanın zevkini yaşayacaksınız. Dileyen misafirlerimiz Hamam 
turuna katılabilirler. Açık havada kar yağarken termal su ile dolu olan havuzun keyfini 
çıkarabilirler. 25 € ( Hamam Giriş  - Sauna – Buhar Odası – Açık Havuz Ve Çay Kahve İkramları 
Fiyata Dahildir) Geceleme ve akşam yemeği otelimizde. 

 

4. Gün: Bansko 
 

Sabah, kahvaltısının ardından bütün gün bu pistlerde kayak yapmanın zevkini yaşayacaksınız. 
Arzu eden misafirlerimiz kayak yapmanın dışında Bansko Kasabası'nın tarihi ve doğal 
güzelliklerinden faydalanabilirler. Dileyen misafirlerimiz ekstra düzenlenecek olan günü 
birlik Sofya turuna katılabilirler (40 €. 15 Kişi Ve Üzerindeki Gruplarda Gerçekleştirilecektir.). 
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Panoramik Sofya şehir turumuz esnasında görülecek yerler arasında arasında Balkanların en 
büyük kilisesi olan Alexsander Nevski Katedrali , Milli kütüphane, Sofya Üniversitesi, 
Eski kraliyet sarayı, Neo klasik stilinde yapılmış olan Milli Bulgar Tiyatrosu, Arkeoloji 
müzesi, EskiSofya - Sendika şehri, Rotonda Kilisesi bulunmaktadır. Daha sonra meclis 
binasının yanından yürüyerek Sofya Heykeli’ne panoramik bakış ve fotoğraf molası, Şehrin 
simgesi olan Banya başı camisini ziyaret ediyoruz. Ziyaretimiz ardından serbest zaman ve 
sonrası Bansko’ya dönüş. Geceleme ve akşam yemeği otelimizde. 

 

5. Gün: Bansko-İstanbul 
 

Sabah Otelden alacağımız kahvaltının ardından otelimizden ayrılarak İstanbul hareket 
ediyoruz yol güzergahımızın üzerinde bulunan tesislerde misafirlerimizin öğlen yemek 
yemeleri için serbest zaman veriyoruz serbest zamanın ardından Haskova - Harmanlı yolunu 
takiben Kapitan Andreevo (Bulgar) sınır kapısında gümrük işlemlerimizi 
tamamlayıp Kapıkule (Türk) sınır kapısında pasaport ve gümrük işlemlerimizden sonra Edirne 
– Çorlu karayolunu takiben İstanbul’a ulaşmamızın ardından tüm misafirlerimizi alındıkları 
noktalara bırakıyor ve turumuzu sonlandırıyoruz. Bir başka GeziMod organizasyonunda 
görüşmek dileği ile… 

 

       

 

 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ  

 

• Lüx Otobüsler ile ulaşım 
• Yerel profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 
• 4* otellerde 3 gece yarım pansiyon konaklama 
• Şehir Vergileri 
• Gümrük Vergileri  
• Sabah kahvaltıları ve akşam yemekleri 
• Otobüs içi kahvaltı ikramı 
• Programda belirtilen panoramik şehir turları 
• Kayak ve Snowboard kiralamalarında indirim imkanı 

1618 Nolu Turizm kanununa göre zorunlu seyahat sigortası 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 

 
• Programda ekstra olduğu belirtilen turlar 
• Her türlü kişisel harcamalar 
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• Müze ve ören yeri giriş ücretleri 
• Yurtdışı Çıkış Fonu (15 TL) 
• Seyahat Sağlık Sigortası (0-65 Yaş 20 €, 65+ 40 €) 
• Vize Ücreti 100 €     

 

*TUR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME* 

- 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. 

- GEZİMOD, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey 

Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket 

tarihlerinden 48 saat önce misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi 

gerekmektedir. 

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

yaşanan değişikliklerden GEZİMOD sorumlu değildir.  

- Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik 

olabilir.  

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

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan GEZİMOD sorumlu tutulamaz.  

- GEZİMOD, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla 

değiştirme hakkını saklı tutar.  

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

- GEZİMOD, 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.  

- Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 20 kişidir. Paket tura 

katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye 

bildirilir.  

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

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

Katılmak istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  

- Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifin e herhangi bir nedenden dolayı belirtilen 

gün/ günler dışında başka bir gün 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 
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fiyatlar değiştirilerek gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından GEZİMOD 

sorumlu tutulamaz.  

- Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.  

- 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya 

ilave acılan kapanan ek yataktır.  

- Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için 

geçerlidir.  

- GEZİMOD 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 GEZİMOD dan tazminat hakkı 

yoktur.  

- Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup grup kahvaltıları otellerde ayrı 

salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  

- 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 acenteye teslimi gerekmektedir. 

- Turlarda kullandığımız araçlar özel olarak turizm için tasarlanmış olup, yatar koltuk ve 

içerisinde klima (ısıtma ve soğutma) bulunmaktadır.  

- Katılımcı sayısına göre otobüs, midibüs, minibüs kullanılmaktadır.  

VİZE BİLGİLERİ 

BANSKO TURUNA KATILIM SAĞLAYACAK MİSAFİRLERİMİZE BULGARİSTAN VİZESİ İNDİRMLİ 
OLARAK ALINACAKTIR.  
VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ;  
• 2. Adet Biometrik Fotograf 
• Vukatlı Nüfus Kayıt Örneği  
• Pasaport  
• Islak İmzalı Banka Hesap Cüzdanı  
• Seyahat Sağlık Sigortası (Tarafımızca 20 € Karşılığında Yapılmaktadır.) 

TÜM BANSKO / PAMPOROVO REZERVASYONLARDA VİZE ÜCRETİMİZ 100 € ‘dur.  
• Tur Başlangıç Tarihinden 15 Gün Önce Pasaportun Tarafımıza Teslim Edilmiş Olması 
Gerekmektedir.  
• Pasaportların Salı Ofisimizde Olacak Şekilde Kargoya Verilmesi Gerekmektedir.  
• Pasaport Teslim Tarihinden Sonra 7 İş Günü İçerisinde Vize Sonuçlandırılmaktadır. 
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İPTAL BİLGİSİ 

Promosyon turlarda iptal ve iade yoktur. Diğer turlarda, katılımcıdan 1 ay kalaya kadar 

yapılan iptallerde %35 cayma bedeli kesilir. İptal güvence paketi alan misafirler tur kalkış 

tarihinden 11 iş günü kalaya kadar iptal edebilir. *İptal güvence paketi hakkında Seyahat 

danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz. 

 

 

 


