AVUSTURYA ALPLERİ TİROL ve NEUSCHWANSTEIN

Tur Kodu : BKL133
Zorluk: AVUSTURYA ALPLERİ TİROL ve NEUSCHWANSTEIN
5 gece 6 gün
'den başlayan fiyatlar
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bavyera Kralı II. Ludwig’in peri masallarını andıran şatosu Neuschwanstein
Zillertal Vadisi’nin sonunda yeralan 1782m yükseklikteki Schlegeis Gölü
Adolf Hitler’in kartal yuvası Obersalzberg
Avusturya Alpleri’nin en güzel manzaralarından birine sahip olan Sallfeinersee Gölü
Unesco Dünya Mirası Hallstatt
Tarih öncesi çağlardan kalma tuz madenleri
İçinde 1200’den fazla kafatası bulunduran Michael Şapeli
Münih şehir gezisi
Avusturya Alpleri’nde 3 günlük trekking

●

Vizeli

Program
1. Gün - MÜNİH, NEUSCHWANSTEIN ŞATOSU, TIROL
Rehberimiz belirtilen saatte sizi Münih Havalimanı’nda karşılıyor. Havaalanından ayrıldıktan sonra 4 gece boyunca
konaklayacağımız Avusturya’nın Tirol bölgesine doğru hareket ediyoruz. Yol üstünde ilk olarak Bavyera Kralı II. Ludwig’in peri
masallarını andıran ünlü Neuschwanstein Şatosu’na gidiyoruz. Yapımı bir servete ve kralın tahtına malolan şato Disney’e de ilham
vermiş. Aynı zamanda meşhur Romantik Yol’un başlangıç noktası olan bölge, birçok masala ev sahipliği yapmış. Şato gezimiz
sonrası öğle yemeği yiyoruz ve direkt olarak Innsbruck üzerinden Zillertal'e gidiyoruz ve otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği
otelimizde.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

2. Gün - ENG ALM, LAMSENJOCHHÜTTE
Kahvaltının ardından Karwendel sıradağlarının arasında bir vadide 1270 metre yükseklikte bulunan ünlü Eng Alm Köyü’ne gidiyoruz.
Köyde bir süre vakit geçirip meşhur sütü ve yoğurdunu tattıktan sonra Binsalm ve 1953 metre yükseklikteki Lamsenjochhütte
yürüyüşüne başlıyoruz. Kanwerdel Dağları tırmanışçıları için konaklama imkanı sunan Lamsenjochhütte’de öğle yemeğimizi aldıktan
sonra müthiş manzara eşliğinde tekrar vadiye iniyoruz. Gidip dönüş toplam 12 kilometre olan yürüyüşümüzün yarısı çıkış yarısı iniş

şeklindedir ve grubun temposuna göre 5-6 saat sürecektir.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

3. Gün - SCHLEGEIS GÖLÜ, FRIESENBERGHAUS, OLPERERHÜTTE
Kahvaltının ardından Zillertal Vadisi’nin sonunda yeralan Schlegeisspeicher’e (Schlegeis Gölü 1,782 metre) devam ediyoruz. Buzul
gölü olan bu göle kurulan baraj bize oldukça ilginç bir manzara sergiliyor. Göl kenarında kısa bir vakit geçirdikten sonra 2,388 metre
yükseklikte 1881’den beri hizmet veren meşhur Olpererhütte’ye yürüyüşümüz başlıyor. Öncelikle ilk etabımız olan
Friesenberghaus’a 2,5 saatlik yürüyüşün ardından ulaşıyoruz. Sonrasında iki saatlik bir yürüyüşle Olpererhütte’ye ulaşıyoruz.
Karşımızda müthiş Alp manzaraları ve altımızda Schlegeis Gölü manzarası ile öğle yemeği molamızı veriyoruz. Molanın ardından
başka bir yoldan inişimiz başlıyor. Yaklaşık 1,5 saatlik bir yürüyüşle yeniden göle varıyoruz. Burada biraz dinlendikten sonra
otelimize dönüp dinlenmeye çekiliyoruz.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

4. Gün - SALLFEINERSEE GÖLÜ, INNSBRUCK
Kahvaltının ardından Avusturya Alpleri’nin en güzel manzaralarından birine sahip olan Sallfeinersee Gölü yürüyüşümüz için yola
çıkıyoruz. 1 saatlik araç yolculuğunun ardından yürüyüşümüze başlıyoruz. İniş çıkış toplam 8 kilometre olan yürüyüşümüz boyunca
Innsbruck şehri ve Alp Dağları manzarası bize eşlik ediyor. Dönüş yolunda tarihi taş devrine dayanan, 2 kış olimpiyatına ev sahipliği
yapmış Innsbruck’a uğruyoruz. Burada Ortaçağdan kalma bir çok yapının bulunduğu Old Town bölgesini gezip otelimize dönüyoruz.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

5. Gün - HALLSTATT, OBERSALZBERG, MÜNİH
Kahvaltının ardından otelimizden ayrılıyoruz ve Avusturya’nın en meşhur köylerinden olan Hallstatt’a doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık
500 metre rakıma sahip olan yerleşim yeri Hallstatt Gölü’nün batı kıyısında yer alıyor. Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer alan
köyde dünya tarihinin en eski tuz madenleri bulunmaktadır. Köy bununla birlikte içinde 1200’den fazla kafatası bulunduran Michael
Şapeli, Dachstein Buz Mağaraları ve bolca fotoğraflanan Christ Kilisesi ile ünlü. Hallstatt gezimizin ardından Hitler’in Kartal Gözü
ünvanlı dağ evi Obersalzberg’e gidiyoruz. Obersalzberg’ten ayrıldıktan sonra Münih’e geçiyoruz. Otelimize yerleştikten sonra kısa
bir şehir gezisi yapıp akşam yemeği için serbest zaman veriyoruz.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

6. Gün - MÜNİH, DÖNÜŞ
Kahvaltının ardından 18:30 civarındaki uçuşumuza kadar Münih şehir gezisi yapıyoruz. Şehrin kapılarından Isartor, geçmişte
suçluların idam edildiği ve düelloların yapıldığı alan olan Marienplatz, Belediye Binaları ve St Peter Kilisesi, Freuenkirche, Milli
Tiyatro, Max-Joseph Meydanı ve Maximilian Caddesi turumuzun ana hatlarını oluşturuyor. Turumuzun ardından havaalanına geçip
siz misafirlerimizi yolcu ediyor ve bir sonraki Bukla Tur gezisinde görüşmek üzere sizlere veda ediyoruz.
Konaklama Yeri
- Konaklama yok

Önemli Bilgiler
●

Sigorta:

Bukla Tur yasa gereği acenta iflası ve hizmetlerin yerine getirilmemesine karşı tur ücreti ile sınırlı zorunlu sigorta yaptırır, Ferdi kaza
ve seyahat sigortaları istek üzerine bedeli karşılığında yapılır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Çocuk İndirimi:

Yurt dışı turlarımızda çocuk indirmi yoktur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Tur Kayıt Koşulları:

Rezervasyon sonrasındaki 72 saat içinde tur bedelinin en az %50'si tahsil edilir. Tur tarihine 30 gün kala tüm bedel tahsil edilir.
Özel hazırlanan turlar: Rezervasyon sonrasındaki 1 hafta içinde tur bedelinin en az %50'si tahsil edilir. Tur tarihine 30 gün kala
tüm bedel tahsil edilir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Bukla Tur'un İptal Koşulları:

Mücbir sebepler dışında Bukla turun yeterli sayıya ulaşamaması dışında turu iptal etmez.
Bukla tarafından iptali halinde tur ücreti iade edilir veya başka bir turda kullanabilmesi için bedel saklı tutulur. Hangi seçeneğin
uygulanacağına katılımcı karar verir. Kişiler tur hakkını 7 gün öncesinden bir başka kişiye devredebilir.
Bukla, turun gerçekleştirilmesi için gerekli olan katılımcı sayısına ulaşılamaması durumunda tur tarihine bir gün kalaya kadar turu
iptal etme hakkına sahiptir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Yurtiçi Turlarda Katılımcıların İptal Koşulları:

Katılımcıların tura katılmaktan vazgeçmeleri durumunda (katılımcının turu iptal etmesi, son anda gelmemesii hareket saatini
kaçırması vb.)
Turun başlangıç gününe 45 gün ya da daha fazla sürede yapılan iptallerde toplam tur bedelinin tamamı vergi, sigorta,
vize ücret ve ödemeleri hariç olacak şekilde iade edilir.
● Turun başlangıç gününe 44 ile 31 gün arası süre kalımında yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %50’si cayma bedeli olarak
tahsil edilir. Geri kalan %50'lik kısım ise iade edilir.
● Turun başlangıç gününe 30 günden az süre kalımında yapılan iptallerde tur bedelinden hiçbir iade yapılmaz, tamamı cayma
bedeli olarak tahsil edilir.
●

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Uçak Biletleri

Turumuza bölgeye ulaşımlarınızı sağlayan uçak fiyatları dahil değildir.
Turumuz kesin hareket için yeterli sayıya ulaşamayıp iptal edilirse, tüketici ve tüketici adına firmamız tarafından alınan
biletlerle ilgili tüm risk ve sorumluluk katılımcıya aittir ve ilgili tüketicinin/tüketicilerin itiraz ve tazmin hakkı yoktur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●

Talepler

Sahada operasyon sırasında bazı misafirlerimizin ‘ofisten bana böyle söz verildi’, ‘ofiste bana farklı söylendi’ gibi talepleri
olmaktadır. Bazen bu talepler asla ofisten söylenmemiş, söylenemeyecek talepler olabilmektedir. Dolayısı ile bir talebiniz olduysa ve
size bir söz verildiyse bunu yazılı olarak talep ediniz. Yazılı olarak verilmeyen sözler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Tur Programında Gerçekleşebilecek Olası Değişiklik Sebepleri

Konaklanacak otellerin kontenjan ve uçuşların durumuna göre programa tersten de başlanabilir.
Hava koşullarına göre gidilecek bölgelerin sırası değiştirilebilir. (Yani tur programındaki gün sıralamasının bir bağlayıcılığı yoktur.
Belirtilen yerlere turun farklı günlerinde de gidilebilir.)
Hava ve yol koşulları sebebiyle gidilemeyen bölgelerin yerine koşulların uygun olduğu başka bir parkura gidilecektir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Koşullar:

Kampanyalı dönemlerde diğer indirimler geçerli olmaz.
Aynı anda 2 indirim uygulanmaz.(Erken rezervasyon, grup ve çocuk indirimi gibi)
Bukla Tur, tur dinamiklerinden yaralanma, hastalık, ekipmanın arızası, izinler, hava koşulları, grup yapısı gibi nedenlerden dolayı tur
programında genel akışı ve paket içeriğini bozmayacak şekilde düzenleme ve değişiklik yapma hakkını rehberlerine vermiştir.
Katılımcı tur programının esaslı değişimi durumunda cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda Tursab Kütahya Çizelgesi kuralları
uygulanır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

1618 Nolu yasa:

Tur hizmetleri, Tursab üyesi seyahat acentaları dışında hiçbir kişi ve kurum tarafından yapılamaz. Özellikle sosyal medya üzerinden
açılan sayfalara itibar etmeyin, suça ortak olmayın.
Dernekler, okullar, şirketler, kişiler, rehberler, kulüpler, vakıflar tur düzenleyemez. Yasalara aykırı bir suçtur.

Fiyata Dahil Olanlar
●
●
●
●
●
●
●
●

5 gece konaklama
5 kahvaltı
4 akşam yemeği (Zillertal'de otelde)
Havaalanı transferleri
Tüm geziler
Tüm ara transferler
Tursab Zorunlu Sigortası
KDV

Fiyata Dahil Olmayanlar
●
●
●
●
●

İstanbul - Münih - İstanbul uçak biletleri
Tüm öğle yemekleri ve Münih akşam yemeği
Tüm müze ve ören yeri girişleri
Kişisel harcamalar
Vize ücreti & Yurtdışı çıkış harcı
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●

Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

