POLONYA - TATRAS DAĞLARI - KRAKOW ve
AUSCHWITZ

Tur Kodu : BKL113
Zorluk: POLONYA - TATRAS DAĞLARI - KRAKOW ve AUSCHWITZ
5 gece 6 gün
'den başlayan fiyatlar
●
●
●
●
●
●

Polonya'nın en yüksek dağı Rysy Dağı Zirvesi (2499m)
Batı'dan Tatras’tan Doğu Tatras'a geçiş
Zorlu yürüyüş ve dramatik dağ manzarası
13. yy’dan beri işletilen antik Wieliczka Tuz Madeni
Nazi Almanyası’nın en büyük esir kampı Auschwitz
UNESCO Dünya Mirası tarihi Krakow şehri

●

Vizeli

Program
1. Gün - VARŞOVA, ZAKOPANE
Varşova Havaalanı’ndaki buluşmanın ardından şehir merkezine hareket ediyoruz ve turumuza başlıyoruz. Kraliyet Sarayı, III.
Zygmunt Waza sütün heykeli, Kraliyet Meydanı, Çanlı meydan, şehre giriş anıtsal kapısı Barbakan, Deniz Kızı Sirena anıtı ve
Madam Curie’nin evini göreceğimiz yerler arasındadır. Şehir turunun ardından Varşova’dan ayrılıp 5 gece konaklayacağımız
Zakopane’ye geçiyoruz. Yaklaşık 5 saatlik bir yolculukla Slovakya sınırındaki Zakopane’ye ulaşıyoruz ve otelimize yerleşiyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

2. Gün - TATRA MİLLİ PARKI, KOSCIELISKA VADİSİ
Sabah kahvaltının ardından Tatras Dağları’nın muhteşem manzarasını sunan Zakopane’yi keşfediyoruz. Bu kısa keşfin ardından 15
dakikalık bir yürüyüşle Tatra Milli Parkı’nın girişine Kiry’e ulaşıyoruz.Koscieliska Vadisi üzerinde yapacağımız yaklaşık 3 saatlik
yürüyüş sonunda Zakopane’ye dönüyoruz.
Konaklama Yeri

- Butik Otel

3. Gün - YUKARI TATRAS, EAGLES ZİRVESİ, SIKLAWA ŞELALESİ, GÖLLER
VADİSİ
Bu sabah yolculuğun en zorlu iki gününe hazırlanıyoruz. Hava koşullarına ve grubun durumuna bağlı olarak rehberiniz, Polonya
Tatras'ın en zor ve muhteşem yeri olan efsanevi Eagles Zirvesi’ne nasıl gideceğimize karar verecek.
Seçeneklerimiz ya yürüyüşte sizlere kolaylık olması açısından sabit dağ zincirlerini kullanacağımız Zawrat Geçidi ya da bu teknik
gereksinim olmadan yürüyebileceğimiz Krzyzne Geçidi olacak.
Her iki parkur da Tatras'taki en yüksek zirvelerin, Gasinicowa vadilerinin, yürüyüşün başlangıç ve bitiş noktası olan Göller Vadisi’nin
muhteşem manzaralarını sunuyor.
Günün en önemli noktalarından biri de Polonya'nın en yüksek (70 m) ve Tatras'ın en güçlü şelalesi Siklawa'dır.
Daha sonra çeşitli dağ çiçekleri ve otlarına sahip Göller Vadisi’ne ulaşıyoruz. Buradan otelimize geri dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

4. Gün - RYSY DAĞI ZİRVESİ
Bugün Polonya’nın en yüksek zirvesi olan Rysy Dağı’nın zirvesine çıkacağız. Otelden ayrıldıktan sonra Morskie Oke üzerinden
Polonya/Slovakya sınırının Polonya tarafından tırmanışa başlıyoruz. Dik bir tırmanışla ulaşacağımız zirve yürüyüşünü uzun ve zor
olarak düşünebilirsiniz. Ancak zirvedeki manzara bu zorluğa değer olduğunu issettirecektir. Zirvede Morskie Oko dahil olmak üzere
100’den fazla tepe ve bir kaç göl manzarasının tadını çıkaracağız. İnişte ise rehberiniz Slovakya’ya inmeye karar verebilir. Bu iniş
çok dik olmayan Polonya tarafına göre daha kolay bir patikaya sahiptir.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

5. Gün - WIELICZKA TUZ MADENİ, KRAKOW
Kahvaltının ardından eşyalarımızı toplayıp Zakopane’den ayrılıp Krakow’a geçiyoruz. İlk olarak dünyadaki en antik madenlerden biri
olan Wieliczka Tuz Madeni turumuza hareket ediyoruz. 13.yüzyıldan itibaren hiç ara vermeden işletilen, UNESCO Dünya Kültür
Miras Listesi’ndeki madenin tünellerinin uzunluğu 300 km, derinliği 327 metre, 2040 oda ve 200 koridordan oluşmaktadır.
Ziyaretçilerin gezebildiği madenin sadece % 2’si olan 3,5 km kısımdır. İnsanı hayrete düşüren tuzdan yapılma dev avizeler, duvara
oyulmuş üç boyutlu tablolar, yeraltı gölleri, tuza oyulmuş kabartmalar, heykelcikler son derece gizemli romantik bir atmosfer
oluşturmaktadır. Madenden ayrıldıktan sonra Krakow’a geçip otelimize yerleşiyoruz. Otelde biraz dinlendikten sonra Krakow şehir
turumuza başlıyoruz. Şehir turumuzda 700 yıllık görkemli bir geçmişe sahip, tüm Polonya’nın da en önemli tarihi mirası Wawel
Sarayı, Arnavut kaldırımlı sokakları, eski bina yapıları, onlarca cafe ve restoranlarıyla Old Town diye geçen tarihi eski şehir bölgesi,
St. Mary Kilisesi, sokak sanat eserleri, kafeler, restoranlar, şehrin renkli ruhunu yansıtan Avrupa’nın en büyük ve en eski ihtişamlı
meydanlarından olup kendinizi adeta Orta Çağ dönemindeymiş gibi hissedeceğiniz.
Rynek Glownly (ana meydan), hediyelik eşyalar almayı seviyorsanız mutlaka uğramanız gereken Sukiennice olarak da bilinen
kapalı çarşı, kaldırım taşının ilk kez kullanıldığı yerlerden biri olma özelliğine sahip, her daim hareketli, şehrin en ünlü alışveriş
caddesi Florianska Caddesi, Osmanlı ataklarına önlem olarak inşa edilmiş Aziz Florian Kapısı, gözetleme kulesi Barbakan, eşsiz
doğası ile görenleri kendisine hayran bırakan Vistül Nehri kıyısı görüldükten sonra otelimize dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

6. Gün - AUSCHWITZ, VARŞOVA, DÖNÜŞ

Kahvaltının ardından Nazi Almanyası’nın ikinci dünya şavaşındakı en büyük esir toplama kampı olan Auschwitz Esir Kampı’na
gidiyoruz. Auschwitz-Birkenau’ya tüm Avrupa’dan 1,3 milyon insan yerleştirilmiş. Bunların, 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1,1
milyon insanın öldürüldüğü tahmin edilmekte. Yaklaşık 900.000 kişi kampa geldikleri anda doğrudan gaz odalarına gönderilmiş ya
da vurularak öldürülmüş. Kalan 200.000 kişi, hastalık, eksik beslenme, kötü muamele, tıbbi deneyler nedeniyle ve daha sonra
gönderildikleri gaz odalarında ölmüş. Ortalama 6 ay içinde ölen tutsaklar, en ağır şartlarda günde en az 10 saat çalıştırılmışlar.
Turumuz esnasında hücre odaları, krematoryumları, tıbbi deney odalarını, infaz bölümlerini ve esirlerin kişisel eşya ve saçlarının
toplandığı odaları, esir kıyafetlerini ve esirlerin bulunan fotoğraflarını göreceğiz. Auschwitz’ten ayrıldıktan sonra Varşova
Havaalanı’na gidiyoruz ve bir başka BUKLATUR gezisinde görüşmek üzere vedalaşıyoruz.
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
Havaalanı transferleri
Tüm geziler
Tüm ara transferler
Tursab Zorunlu Sigortası
KDV

Fiyata Dahil Olmayanlar
●
●
●
●
●
●

İstanbul - Varşova - İstanbul uçak biletleri
Tüm öğle yemekleri ve akşam yemekleri
Auschwitz Kampı ve Wieliczka Tuz Madeni giriş ücretleri
Kişisel harcamalar
Yurtdışı çıkış harcı
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler
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