
 

YILBAŞI ÖZEL SEVİLLA TURU 
TUR TARİHİ: 29/12/2016-01/01/2017 

3 GECE 4 GÜN 
 

  

1.GÜN İSTANBUL – MALAGA - SEVİLLA 

Atatürk Havalimanı  Dış Hatlar gidiş terminali Gezigentur kontuarı önünde siz değerli 
konuklarımız ile saat 07:00'da buluşma. Bagaj,bilet ve biniş işlemlerinin ardından Türk Hava 
Yolları TK1305 seferi ile 08:55'de Malaga'ya uçuş. Rahat ve konforlu bir uçuşun 
ardından 12:45'de Malaga'ya varış ve alanda bekleyen özel otobüsümüz 
ile  Sevilla'ya hareket. Panoramik Sevilla şehir gezisinde; Muvahhit’ler döneminden kalma 
eski Ulu Camii’nin yerine 15. yy da inşaa edilmeye başlanan katedral (dışarıdan), Arap 
,Gotik ve Rönesans tarzı sarayların yanyana yükseldiği krallık malikanesi Alcazar(dışarıdan 
görülecektir.), Altın Kule denilen 13. yy dan kalma kale, Belediye Sarayı görülecek yerler. 

  

2.GÜN SEVİLLA (ALCAZAR&KATEDRAL) - (FLAMENKO) 

Sabah kahvaltısından  sonra  serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz; ekstra düzenlenecek 
olan Alcazar ve Katedral turuna katılabilirsiniz. Tur bitimi otele transfer. Akşam arzu eden 
misafirlerimiz ile ekstra Flamenko show gösterisine katılıyoruz. Geceleme otelimizde. 

  

3.GÜN SEVILLA - (GRANADA - ALHAMBRA) 

Sabah kahvaltısı sonrası serbest zaman arzu eden misafirler ile ekstra Granada  şehir turu 
ve Alhambra   gezisi turunda görülecek yerler arasında; Victoria Meydanı, Kristof Kolomb 
Anıtı, Valilik Konağı, Belediye Sarayı, Granvia, Katedral (dışarıdan) yer almaktadır.Şehir 
turunun ardından dünya mirası Elhamra Sarayı turuna katılıyoruz (Sarayın müsaitliğine 
bağlı olarak Alhambra Sarayı turu gerçekleştirilir). Elhamra, Gırnata'ya hakim bir tepe 
üzerindeki düzlükte, savunma kalesi ve saray olarak yapılmıştır. Bu yüzden dışarıdan biraz 
hantal görünür. Fakat hantal kale duvarlarının içinde eşsiz güzellikte bir sarayla karşılaşılır. 
Duvarlarında kırmızı tuğla, damında kırmızı kiremit kullanıldığı için adına da Elhamra, yani 
"Kırmızı" denmiştir. Tur bitiminde Sevilla oteline transfer ve serbest zaman. Geceleme 
otelimizde. 

  

4.GÜN SEVİLLA-İSTANBUL 

Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve serbest zaman.Belirlenen saatte buluşma ve 
Malaga Havalimanına transfer. Bilet ve gümrük işlemlerinin ardından Türk Havayolları’nın TK 
1306 seferi ile saat 13:50'de İstanbul’a uçuş. Rahat ve konforlu bir uçuşun ardından  19:15'de 
Istanbul’a varış ve gezimizin sonu.  

  
 

  

OTELLER 

4 Yıldız TRYP MACARENA 
 



Otellerimiz ,yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir. 
 

  

EKSTRA TURLAR 

FLAMENCO SHOW-ENDÜLÜS 50 EURO ( 02-12 YAŞ 25 EURO ) 
 

İspanyol kültürünü dünyaya tanıtan iki gelenekten biri Boğa Güreşleri diğeri ise Flamenco Halk 
oyunlarıdır. Biz bu gezimizde Sevilla’da bu oyunların sergilendiği en güzel lokallerinden birinde 
size bu fırsatı sağlayacağız. Renk cümbüşünün ritmik hareketlere dönüştüğü dansları izlerken, 
geleneksel İspanyol içkisi olan Sangria şarabını yudumlama keyfini yaşayacaksınız. Fotoğraf 
makinesi ve kameranızı almayı unutmayın!.. 
Dahil olan servisler: Ulaşım + Bir içecek + Rehberlik  

ALCAZAR, KATEDRAL 40 EURO ( 02-12 YAŞ 20 EURO ) 
 

Güzel bahçeleri nedeni ile Jardines de Alcazar( Alcazar Bahçeleri) da denir. Yapımına 1181 
yılında başlanan saray Endülüs Emevileri’ nden kalmış, Arap mimarisinin eşsiz örneklerinden 
biridir. Vatikan ve Londra’daki Saint Paul kilisesinden sonra dünyanın 3. Büyük katedrali olsan 
Sevilla Katedrali’ni gezme, tanıma imkanı bulacaksınız. Ayrıca Game of Thrones’un bazı 
bölümleri de burada çekilmiştir. 

Dahil olan servisler: Ulaşım + Saray Girişi+ Katedral Girişi + Rehberlik 

RONDA&MARBELLA 50 EURO ( 02-12 YAŞ 25 EURO ) 
 

İspanya tarihinde ilk defa boğa güreşlerinin yapıldığı ve en eski Arenası ile ünlü tipik bir dağ 
kasabası olan Ronda ve Jet Sosyetenin uğrak yeri ünlü Liman Marbella Porto Bonus 
göreceğiz. 
 
Dahil olan servisler: Ulaşım + Arena girişi + Rehberlik  
 

  

ÜCRETLER 

Tarih Sınıf 
2 Kişilik 
Odada 
Kişi Başı 

İlave 
Yatak 

Tek 
Kişi 

Çocuk 
Fiyatları 

Döviz Kontenjan 

29/12/2016-
01/01/2017 

3* 
HOTEL 

429.00 429.00 549.00 

0 - 2 Yaş 
170.00 
2 - 12 Yaş 
409.00 

EUR  

 

Fiyatlara tur programı, havalimanı vergisi ve sigorta bedeli dahildir.Gün içindeki kur değişimi 
TL fiyatlara yansıtılmaktadır. Ödeme anındaki kurlar geçerlidir. 

 

  

 
29 ARALIK 2016 
 
 

  

 

 

TÜRK HAVA YOLLARI 
TK1305 ISTANBUL MALAGA 08:55 12:45 
TK1306MALAGA ISTANBUL 13:50 19:15 

 

 
 

 

  



ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul- Malaga -İstanbul arası uçak bileti 
 Havalimanı – otel – Havalimanı transferleri 
 Sevilla'da 3 gece kategori otelde oda kahvaltı konaklama 
 Panoramik Sevilla şehir turu 
 Havalimanı ve güvenlik vergileri 
 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.) 
 Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 
 KDV dahildir. 

 

  

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Vize ücreti ve servis bedeli  120 EURO 
 Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine 

yatırabilirsiniz) 
 Her turlu kisisel harcamalar ve otel ekstralari 
 Müze girişleri 
 Ekstra tur ücretleri 
 SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık 

sorunu nedeni ile tura katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar 
ödeme yapılmasını sağlamaktadır.( Seyahat iptali nedeniyle tazminat başvurularında 
uygulanacak sigortalı katılım payı (muafiyet) vize ile ilgili iptallerde % 25, diğer 
hallerde %18 oranındadır.Teminat detayları sigorta şartnamesinde yer almaktadır.. 
Bununla birlikte bagaj kaybından, hasarına, hırsızlıktan, ferdi kaza teminatına kadar 
birçok ek teminatı barındırmaktadır.) İptal teminatında tur bedeli kişi başı 3000 euro 
ile sınırlıdır. 

 Seyahat güvence paketi ücreti tur bedeliniz ile orantılı olarak değişmektedir. 

  

  

   

  

  

KADEMELİ FİYATLANDIRMA UYGULANMAKTA OLUP GÜN İÇİNDE FİYAT 
DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. 

 

 

 


