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BÜKREŞ TRANSİLVANYA ŞATOLAR TURU 

LÜX GEZİMOD OTOBÜSLERİ İLE 

 
1.Gün  İstanbul – Bükreş 
Bükreş ile başlayacak gezimizin ilk günü, 19:30'da Kadıköy Evlendirme Dairesi, 20:30'da 
Beşiktaş Yıldız Camii ve 21:30'da İncirli Ömür plaza önünde hareket ile Edirne  üzerinden 
Kapıkule sinir kapısına varışımızı gerçekleştiriyoruz. Pasaport ve gümrük işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından, Bulgaristan üzerinden geçerek sabah saatlerinde Bükreş’e 
ulaşıyoruz. 
(İlk gece konaklama otobüsümüzde) 
 
2.Gün Bükreş 
Sabah Bükreş’e varışımızla beraber, turumuz için küçük Paris diye adlandırılan Bükreş şehir 
merkezine hareket ediyoruz. Bükreş, Tuna Nehri'nin Dimbovita kolu üzerinde, yaklaşık 2.5 
milyon nüfuslu çok otantik bir kenttir. Tarihi eserlerin yanı sıra geniş bulvarları, caddeleri, 
meydanları ile modern yüzü de etkileyicidir. Panoramik şehir turumuzda göreceğimiz 
yerlerden bazıları; Bükreş'in en güzel ve en hareketli merkezi olan Cumhuriyet Meydanı, 
sütunlu cephesiyle dikkati çeken Romanya Büyük Kütüphanesi, Zafer Takı, Bükreş 
Üniversitesi Binası, Milli Tiyatro, Çavuşesku tarafından yaptırılan Parlamento Binası, Kraliyet 
Sarayı, Cretulescu Kilisesi, St. Stavropoleos Kilisesini sayabiliriz. Turumuzun bitimi ile 
otelimize transferlerimiz gerçekleşiyor. Geceleme Bükreş otelimizde.  
Sabah Kahvaltısı: Bükreş yolu üzerinde dinlenme tesisinde ekstra olarak  alınacaktır. 
Öğle Yemeği: Bükreş’te serbest zamanda ekstra alınacaktır.  
Akşam Yemeği: Rehberin belirleyeceği yerde ekstra yöresel yemekler ve müzik eşliğinde 
Romen Gecesi. 
Konaklama: Hotel Best Western Briston v.b – Bükreş 
Para Birimleri :Romanya – Lei  ( Ortalama kur 1 Eur – 4,3 lei ) 
Rota: İstanbul- Bükreş (640 km)  
Toplam Kat Edilecek Mesafe: 640 km 
Otele Giriş Saati: Gümrük geçiş süresine bağlı olarak tahmini: 20:00 

Ekstra Tur: Romanya Köy Müzesi Turu 20 Euro  

Ekstra Tur: Romen Gecesi Turu 40 Euro  
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3.Gün  Bükreş  
Sabah Bükreş’teki otelimizde aldığımız kahvaltıdan sonra şehri daha yakından tanıyabilmek 
için serbest zamanımız oluyor gezi bitimi Bükreş’e dönüyoruz. Geceleme Bükreş otelimizde. 
Sabah Kahvaltısı: Otelde açık büfe olarak alınacak olup tur ücretine dahildir. 
Öğle Yemeği: Bran’da kasaba merkezinde serbest zamanda ekstra alınacaktır.- Tüm yöresel 
lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Rehber Tavsiyesi:Horoz Çorbası , Makara Tatlısı   
Akşam Yemeği: Bükreş şehir merkezinde serbest zamanda ekstra alınacaktır.- Tüm yöresel 
lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Rehber Tavsiyesi:Tokitura(Et yemeği) , Mititei(Sulu Köfte) , 
Krep Suzet Tatlısı.  
Konaklama: Hotel Best Western Briston v.b – Bükreş 
Para Birimleri :Romanya – Lei  ( Ortalama kur 1 Eur – 4,3 lei ) 
Rota: Bükreş – Sinaia (127 km ) , Sinaia – Bran (50 km) , Bran – Braşov (27 km ) , Braşov – 
Bükreş (171 km)  
Toplam Kat Edilecek Mesafe: 375 km 
Otele Giriş Saati: 20:00 
Ekstra Tur: Transilvanya – Drakula Şatosu Turu 55 Euro 
Turumuzda Romanya'nın önemli bir bölgesi olan Transilvanya'ya doğru yola çıkıyoruz. Gayet 
iyi korunmuş ortaçağ şehirlerini görmeye gidiyoruz. Sinaia'da Avrupa'nın en güzel 
şatolarından biri olan Peles Kalesi ve Şatosunu geziyoruz. Ardından Bran Kasabasında Drakula 
Şatosunu görüp, Braşov kentine geçiyoruz. Günümüzde hala Ortaçağ görüntüsünü koruyan 
şehrin eski sokaklarında yürüyor, Piata Sfatului, Mureşelinor Evi Müzesi, Braşov Tarih Müzesi, 
Kara Kilise ve şehir surlarını panoramik olarak görüyoruz. 
 
4.Gün Bükreş-(Veliko Tarnavo) – İstanbul  
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısı sonrası, odalarımızı boşaltmamız ardından otel 
önünden hareketle araçlarımızla İstanbul’a doğru hareket ediyor. Kapıkule sınır kapısından 
geçerek İstanbul’a varıyoruz. Bir başka GeziMod turunda görüşmek dileği ile..  
Sabah Kahvaltısı: Otelde açık büfe olarak alınacak olup tur ücretine dahildir. 
Öğle Yemeği: Veliko Tarnavo’da serbest zamanda alınacaktır.  
Akşam Yemeği: Edirne – İstanbul otobanı tesisde. 
Rota: Bükreş – İstanbul 640 km  
Toplam Kat Edilecek Mesafe: 640 km 
İstanbul Giriş Saati: Gümrük geçiş süresine bağlı olarak tahmini: 01:00 
Ekstra Tur: Veliko Tarnavo Turu 20 Euro 
 
* Otobüste koltuk numarası ve yer garantisi verilmemektedir. 
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FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ  

 GeziMod lüx otobüsleri ile ulaşım hizmeti 
 Yerel profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 
 Bükreş’te 4* otellerde 2 gece konaklama ve sabah kahvaltıları 
 Programda belirtilen panoramik şehir turları 
 Şehir Vergileri 
 Gümrük Vergileri  
 Araç içi su ikramı  
 Gümrük Vergileri 
 Tüm otoban,otopark ve check-point giderleri   

 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 

 Programda ekstra olduğu belirtilen turlar 
 Her türlü kişisel harcamalar 
 Müze ve ören yeri giriş ücretleri 
 Otel Konaklama Vergileri ( Yolcu Tarafından Otele Ödenir ) 
 Yurtdışı Çıkış Fonu (15 TL) 
 Seyahat Sağlık Sigortası  

*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.  
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- 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 

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.  
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VİZE BİLGİLERİ 

Pasaportunuzun  temdit süresi seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay  olmalı ve 

pasaportunuzda enaz 2 adet boş vize sayfası bulunmalıdır. ( Eski tip pasaportlarda sadece 

‘’vizeler’’ yazan bölümüne vize basılmakta ‘’ Gümrük ve Döviz Kayıtları’’ile ‘’Açıklamalar’’ 

yazan bölümlere vize tatbik edilmemektedir.)  

Yırtılmış yada sökülmüş olan  pasaportlar vize başvurusunda konsolosluklar tarafından  kabul 

edilmediğinden dolayı pasaportunuzu mutlaka yenilemeniz gerekmektedir. 

Eski tip pasaportlarınızı süresi bitene kadar kullanılabileceğinizi, bununla beraber  Schengen 

ülkelerinin  ortak kararı  gereği  ilk  alındığı günden itibaren 10 yılı aşmış olan pasaportların 

vize başvurularının  kabul edilmediğini önemle hatırlatırız.     

Tüm vize başvurularınızda Vize sayfaları dolmuş  veya iptal edilmiş olsa bile  eski 

pasaportlarınızı vize müracaatı  sırasında göstermenizin sizin için bir ‘’Referans’’olacağını 

unutmayınız. 

Vize hakkında detaylı bilgi ve evraklar için Seyahat Danışmanınızla görüşebilirsiniz. 

 

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. 

 

 


