BARSELONA – KANARYA ADALARI
6 GECE 7 GÜN
2 GECE BARSELONA – 4 GECE KANARYA ADALARI
TURKİYEDE TEK !
KÜLTÜR DOĞA VE DENİZ BALAYI PROGRAMI
1.GÜN: İSTANBUL - BARSELONA
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Türk Havayolları kontuarı önünde satt 12.00 da buluşma .Türk Havayolları tarifeli seferi
ile 14.05 de Barselona ya hareket.Yerel saat ile 16.40 da Barselona ya varış.Varışı takiben alanda bizleri bekleyen aracımızla
otelimize hareket.Otelimizde check in işlemleri sonrası serbest zaman.Konaklama otelimizde. Akşam dilerseniz ekstra
düzenlenecek olan Flamenko Show'a katılabilirsiniz. 20.00 da otelden hareket Flamenko ve folklor dansları eşliğinde içkilerinizi
yudumlayarak geçecek unutulmaz bir geceden sonra otele transfer ve geceleme otelimizde.Flamenko Show ( Kişi Başı) : 70 €
2.GÜN: BARSELONA
Sabah kahvaltısının ardından Barcelona panaromik şehir turu için hareket. Akdeniz'in batı kıyılarında yer alan, Romen, Arap ve
Hristiyan kültürlerinin zengin bir karışımı olan liman şehri Barcelona'da panoramik Barcelona Şehir turu yapılacaktır . Bu
turumuzda ; Marina, Colombus Sokağı, ünlü Batllo Evi ve Mila ev yapıları, Sagrada Familia, Via Layetana, Stadyum,Sant Jordi Sarayı,
Calatrava Kulesi görülecek yerler arasındadır. Son olarak Plaza De Catalunya görülecektir.Tur bitimiz alışveriş ve çevre gezisi için
serbest zaman.Turumuz sonrasında otelimize transfer. Geceleme otelimizde
3.GÜN: BARSELONA – KANARYA ADALARI (TENERİFE)
Sabah erken saatte Havaalanına transfer. 07.15 de yerel Havayolları ile Kanarya adalarına hareket.09.40 da Tenerife ye varış.
Alanda bekleyen aracımız ile otelimize transfer. Odaların alınmasının ardından serbest zaman. Geceleme otelinizde.
4.GÜN: KANARYA ADALARI - TENERİFE
Sabah kahvaltısı sonrası sene boyunca yaklaşık 340 gün güneşli Kanarya Adalarının en popüler adası olan Gran Canaria'nın sıcak
günleri ve pırıl pırıl denizi sizi bekliyor. Tüm gün deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Akşam Kanarya Adalarının eğlenceli
geceleri sizleri bekliyor. Geceleme otelinize.
5.GÜN: KANARYA ADALARI - TENERİFE
Sabah kahvaltısı sonrası sene boyunca yaklaşık 340 gün güneşli Kanarya Adalarının en popüler adası olan Gran Canaria'nın sıcak
günleri ve pırıl pırıl denizi sizi bekliyor. Tüm gün deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Akşam Kanarya Adalarının eğlenceli
geceleri sizleri bekliyor. Geceleme otelinize.
6.GÜN: KANARYA ADALARI - TENERİFE
Sabah kahvaltısı sonrası sene boyunca yaklaşık 340 gün güneşli Kanarya Adalarının en popüler adası olan Gran Canaria'nın sıcak
günleri ve pırıl pırıl denizi sizi bekliyor. Tüm gün deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Akşam Kanarya Adalarının eğlenceli
geceleri sizleri bekliyor. Geceleme otelinize.
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7 .GÜN: KANARYA ADALARI – TENERİFE – BARSELONA – İSTANBUL
Sabah kahvaltısı sonrası odaların boşaltılması. Özel aracımız ile havalimanına transfer, bilet işlemlerinin tamamlanmasından sonra
Yerel Havayollarının tarifeli seferleri ile Barselona ya saat 10:15 hareket.Ssaat 14:20 de Barselona ya varış ve saat 17:35 de Türk
Havayolları ile İstanbul'a hareket. Saat 21:55'te İstanbul'a varış. Turumuzun sonu.

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ
.Türk Havayolları ile İstanbul / Barselona / İstanbul uçak bileti Yerel Havayolları ile Barselona – Las Palmas – Barselona uçuşları
. 4 ve 5 yıldız otellerde 2 gece Barselona – 5 gece Las Palmas olmak üzere oda kahvaltı konaklamlar
.Barselona da Alan/Otel/Alan transferleri
.Havalimanı vergileri ve hizmetleri bedeli
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ
.Vize ücreti ve servis bedeli 120 Euro
.Yurt dışı çıkış harcı bedeli
. Her türlü otel ekstraları ve kişisel harcamalar
.Programda belirtilmeyen tüm gezi ve turlar Müze ve ören yerleri girişleri
. Seyahat sağlık sigortası 15 Euro
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