WCO-IOF-ESCEO Krakow 2018

Polonya Krakow 25 June 2018 - 25 June 2018 Programı

1. Gün
18 NISAN 2018
15.30 Ataturk Havalimani Dis Hatlar terminalinde bulunma. Lufthansa havayollari LH1301 seferi ile 17.45 Frankfurt hareket. 19.55 Frankfurt varis. LH-1370 seferi ile
21.50 Krakow hareket. 23.20 Krakow varis. 5 gece konaklama yapacaginiz 3* Best
Western Hotel Galicya vb. otele giris ve konaklama.

2. Gün
19 NISAN 2018
Kahvalti sonrasi WCO-IOF-ESCEO kongresine katilim.

3. Gün
20 NISAN 2018
Kahvalti sonrasi WCO-IOF-ESCEO kongresine katilim.

4. Gün
21 NISAN 2018
Kahvalti sonrasi WCO-IOF-ESCEO kongresine katilim.

5. Gün
22 NISAN 2018
Kahvalti sonrasi WCO-IOF-ESCEO kongresine katilim.

6. Gün
23 NISAN 2018
Otelden erken cikis islemleri. 04.30 havalimaninda bulunma. Lufthansa havayollari LH1371 seferi ile 06.15 Frankfurt hareket. 07.50 Frankfurt varis. Lufthansa havayollari
LH-1298 seferi ile 09.05 Istanbul Ataturk Havalimanina hareket. 13.00 Istanbul’a varis
ve tur sonu.

1. Fiyat Paketi

DBL KONAKLAMA

SNG KONAKLAMA

650.00 EUR

900.00 EUR

Diğer Hizmetler

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
Türk Hava Yolları ile gidiş – dönüş ekonomi sınıfı uçak
bileti.
Belirtilen otellerde oda & kahvaltı dahil konaklama.
Havalimani vergileri

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
Yurt dışı çıkış harcı 15 tl
Ekstra harcamalar (öğlen ve akşam yemekleri vb.)
Tüm transferler

İptal İade Koşulları

Tur Programımız minimum 40 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı
takdirde, son iptal bildirim tarihi tur kakışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen tur MaviRota
Tur tarafından bildirilecektir.
Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli
bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce MaviRota Tur tarafından bildirilecektir.
Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen kilometrelerden fazla mesafede
kullanılabilir. Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce MaviRota Tur tarafından bilgi verilecektir.
3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart
yataklardan küçük olabilir. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar. Açmakapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk
rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk
indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.
Tur programında dâhil olan hizmetlerden Otelde alınan Kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne uygun
olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir
mönü ile sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.
Tur paketine dâhil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber
anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik
turlar, programda belirtilen diğer turlar da dâhil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler
tarafından gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen veya her hangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle
gerçekleşmediği takdirde veya hava şartları nedeniyle turun yapılması imkânsız hale geldiği durumlarda bahse konu
turların yapılamamasından MaviRota Tur sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen
noktalarda imkânlar dâhilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.
MaviRota Tur, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Tarifeli ve özel
uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler değişebilir. MaviRota Tur, bu değişiklikleri
en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Yolcu saat değişme riskini kabul ederek geziyi satın almıştır. 0-2 yaş arası
çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler.

Referanslarımız
Konya Ticaret Odası

Konya Mevlana Kalkinma Ajansi

Ankara Ticaret Odasi

Safranbolu Ticaret Odasi

Konya Ereğli Ticaret Odası

Konya Aksehir Ticaret Odasi

Nevsehir Ticaret Odasi

Mucur Ticaret Odasi

Manisa Ticaret Odasi

Aksaray Ticaret Odasi

TUKDER (TUGLA KIREMITCI SANAYICI IS
ADAMLARI DERNEGI)

Daha fazla bilgi ve
satın alma için
bizimle iletisime
geçebilirsiniz.

KONYA

Medrese Mh. Ulasbaba Cd.
Aras Ishanı 15/8 K:1 Selçuklu / KONYA

/mavirotatour
/info@mavirotatour.com

/mavirotatour
444 8 305

/mavirotatour
/www.mavirotatour.com

