San Fermin Break
Bilbao, San Sebastian, Pamplona, Barselona
İSPANYA
11 – 18 Temmuz, 2011
Boğalardan kaçmaya hazır mısınız?
İspanya’yı doyasıya yaşıyoruz
Her yıl 6 – 14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen bu festival Navarra’nın koruyucu
meleği San Fermin’i onurlandırmak için yapılıyor. Günümüzde “Boğa Koşusu” ile
özdeşleşmiş bir festival. Binlerce “cesur” insan, boğalardan kaçarak yaşanan bu
heyecan için, Pamplona’ya geliyor. Bask bölgesinin içinde yer alan 200.000 nüfuslu bu
şehir, festival boyunca binlerce misafir ağırlıyor.
Festival süresince gerçekleşen boğa koşularına (encierro) ek olarak bütün şehir renkli
bir atmosfere bürünüyor. Ernest Hemingway’in “The Sun Also Rises” kitabına konu
olan bu muhteşem festival hayatta bir kez yaşanmasını önerdiğimiz bir deneyim.
Gezimiz San Fermin ile sınırlı değil. Bask Bölgesi’nin başkenti Bilbao, sahilleri ve
dünyaca ünlü mutfağıyla San Sebastian gideceğimiz yerler arasında. Bitmedi,
gezimizin son durağı Katalan Bölgesi’nin başkenti Barselona. Her anı iz bırakacak olan
olağanüstü bir tatile hazır mısınız?

Neden gidelim?
•
•
•
•
•

İspanya’nın en ünlü festivalini yaşamak
Festival boyunca renkli aktivitelere katılmak
Guggunheim Müzesi ile ünlü Bask bölgesinin en büyük şehri Bilbao’yu görmek
Sahilleri ve mutfağıyla ünlü San Sebastian’a gitmek
Barselona’yı yerel rehber ile keşfetmek

Boğalardan kaçmaya hazır mısınız?
San Fermin Break ile hem İspanya’nın en ünlü festivalini yerel insanlarla birlikte yaşıyoruz hem de
Bask bölgesinin kalbi Bilbao ile mutfağı ve kumsallarıyla ünlü San Sebastian’ı keşfediyoruz. Son
durak olarak Katalan başkenti Barselona’ya geliyoruz ve yerel rehberimizle Gaudi’nin renklendirdiği
bu şehri keşfefediyoruz. Cava gezisi ile de ünlü köpüklü şaraplarını tadıyoruz.

PROGRAM
1. GÜN – 11 Temmuz: SAW – Bilbao
Havalimanı dış hatlar terminalinde uçuştan en az 2 saat önce gidip check-in ve bagaj
işlemlerini tamamlama. Akşam Spanair tarifeli seferi ile Barselona aktarmalı Bilbao’ya
uçuş.
Önemli: Uçağa check-in ve bagaj işlemleri misafirler tarafından gerçekleştirecek olup
havalimanında acentamızı temsilen yetkilimiz bulunacaktır.
Otele transfer ve yerleşme. Gece otelde konaklama.
2. GÜN – 12 Temmuz: Bilbao / Bilbao Gezisi
Sabah kahvaltısının ardından yerel rehber eşliğinde Bilbao gezisi. Plaza Nueva, Catedral
de Santiago, Plaza Circular, Mercado Rural de Santo Tomas, Puente de San Anton ve
Plaza de Toros de Vista Alegre görülecek yerler arasında. Ardından serbest zaman. Gece
otelde konaklama.
3. GÜN – 13 Temmuz: San Sebastian / Pamplona - San Fermin Festivali
Sabah kahvaltısının ardından San Sebastian’a hareket ediyoruz. Mutfağı ve kumsallarıyla
ünlü San Sebastian’ı yerel rehberimizle geziyoruz ve burada öğle yemeği alıyoruz.
Ardından San Fermin festivalinin gerçekleştiği Pamplona’ya gidiyoruz. Burada otelimize
yerleşiyoruz. Rehberimiz katılabileceğimiz festival aktiviteleri konusunda bizleri
bilgilendiriyor. Gece otelde konaklama.
4. GÜN – 14 Temmuz: Pamplona / San Fermin Festivali

Sabah otelden erken ayrılarak 08:00'de başlayan San Fermin son boğa koşusuna
(encierro) katılabilir veya boğa koşusunu izleyebilirsiniz. Boğa koşusunun ardından
festivalin son Geçit Töreni'ni izliyoruz. Ardından yerel rehberimizle Pamplona merkezi
geziyoruz. Rehberimiz San Fermin’in son gün etkinlikleri ile ilgili bizi bilgilendiriyor.
Ardından size özel zaman. Dilerseniz saat 22:00'de havai fişek gösterilerini izleyebilir ve
gece 24:00'deki festivalin kapanış seronomisine katılabilirsiniz. Gece otelde konaklama.

5. GÜN – 15 Temmuz: Bilbao - Barselona / Şehir Gezisi
Sabah kahvaltısının ardından Bilbao havalimanına transfer. Tarifeli sefer ile Barselona’ya
uçuş. Barselona’da yerel rehber ile yürüyerek şehir gezisi. La Rambla, Montjuic Tepesi,
Olimpiyat Stadyumu, Gothic Quarter, Paseig de Gracia, El Borne ve Gaudi’nin eserleri
gezilecek yerler arasında. Ardından serbest zaman. Art Nouveau akımının öncülerinden
Gaudi’nin izlerini daha yakından görmek için Sagrada Familia, Casa Batllo, Casa Mila, La
Pedrera ve Park Güell’i ziyaret edebilirsiniz. Gece otelde konaklama. Gece otelde
konaklama.

6. GÜN – 16 Temmuz: Barselona / Codorniu Cava Gezisi
Sabah kahvaltısının ardından Penedès bölgesinde Cava'nın keşfedildiği Codorníu bağ
evine hareket. Katalan şaraplarının ve köpüklü şarapların üretim merkezi olan Penedès
bölgesinde, İspanyol şampanyası olan Cava'nın üretimine tanık olacağız. İspanya'nın en
eski şarap üreticisi ailelerinden birine ait olan Codorníu bağları, aynı zamanda dünyanın
en büyük şarap mahzenine sahip. 17 kuşaktır aynı aileye ait bağ evinde, öncelikle
Penedès üzümlerinin yetiştirildiği bağları gezip sonrasında üretim aşamalarını
öğreneceğiz. Cava'nın tarihçesi ve çeşitleri konusunda bilgilenip gezi sonunda Cava
tadımı yapacağız. Ardından Barselona’ya dönüş ve size özel zaman. Gece otelde
konaklama.
7. GÜN – 17 Temmuz: Barselona / Size Özel Zaman
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Barselona’yı dilediğiniz gibi yaşama
zamanı. La Rambla’nın arka sokaklarındaki butiklerden Plaza Catalunya’ya burdan da
Paseig De Gracia ve Diogonal’e uzanan alışveriş caddelerinde İspanyol modasını takip
edebilirsiniz. Gece otelde konaklama.
8. GÜN – 18 Temmuz: Barselona - SAW
Sabah kahvaltısının ardından havalimanına transfer. Spanair tarifeli seferi ile İstanbul’a
dönüş.
Bir sonraki break’de görüşmek üzere!
Şehir Gezileri: Yerel rehber eşliğinde İngilizce Bilbao, Pamplona (San Fermin festivali),
San Sebastian ve Barselona şehir gezileri fiyata dahildir.
Codorniu Cava Gezisi: Rehberimiz eşliğinde Codorníu bağlarını gezip Cava yapımını
öğreniyoruz.

FİYAT
EURO
İki Kişilik Oda – Kişi Başı

1415 Euro

İlave Yatak
Tek Kişilik Oda

1415 Euro
1715 Euro

EARLY-BREAKER İNDİRİMİ*
DOUBLE ODA
TRIPLE ODA
SINGLE ODA

150 €
150 €
75 €

*: 2 Mayıs tarihine kadar yapılan rezervasyonlarda EARLY!BREAKER Oda
İndirimlerimiz. 2 Mayıs’tan sonra, 30 Mayıs’a kadar Double ve Triple oda için 100 €,
Single oda için 50 € indirim olacaktır.
**: Yukarıdaki fiyatlar Nakit fiyatlardır. World, Bonus, Shop&Miles Kartlarına 2, 3
ve 4 taksit seçeneklerimiz bulunmaktadır. Kredi kartı tek çekim ve taksitli TL
fiyatlar için lütfen bizimle iletişime geçin.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spanair tarifeli seferi ile SAW – Bilbao (Barselona aktarmalı),
Bilbao-Barselona ve Barselona – SAW uçak biletleri
Havalimanı – Otel - Havalimanı transferleri
2 gece Bilboa’da 3* Barceló Hotel Nervión vb şehir içi otelde
oda-kahvaltı konaklama
2 gece Pamplona’da 3* Hotel Blanca de Navarra vb şehir içi
otelde oda-kahvaltı konaklama
2 gece Barselona’da 3*’ Century Park Hotel vb şehir içi otelde
oda-kahvaltı konaklama
Yerel rehber eşliğinde İngilizce Bilbao, Pamplona (San Fermin
festivali), San Sebastian ve Barselona şehir gezileri
Yerel rehber eşliğinde Codorniu Cava Gezisi
DO!BREAK rehberlik hizmetleri
Havalimanı vergisi ve hizmet bedeli
Seyahat Sigortası

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:
•
•
•

Vize ücreti
Yurtdışı Harç Pulu
Yukarıda belirtilmeyen hizmetler

UÇUŞ BİLGİLERİ:

Tarih

Havayolu

11.07.2011

Spanair

15.07.2011

Spanair

18.07.2011

Spanair

Parkur

Kalkış

Varış

SAW – Bilbao
16:40
(Barselona Aktarmalı)
Bilbao - Barselona 08:45

21:35

Barselona - SAW

11:30

09:55
15:50

REZERVASYON
San Fermin Break gezimizi 11 – 18 Temmuz arasında gerçekleştiriyoruz. İspanya’nın en
ünlü festivali San Fermin’in yanısıra Bilbao, San Sebastian ve Barselona’yı da içeren
program ile hayatınızda iz bırakacak bir deneyim yaşamaya hazır olun. Etkinliklerimizin
teması çerçevesinde ilgili bütün geziler programda belirtilmiştir ve fiyata dahildir. Ekstra
tur konsepti acentamızca uygulanmamaktadır. EARLY!BREAKER avantajlarından
faydalanmak için aktivitelerimize erken rezervasyon yapmanızı öneriyoruz. Aktivitemiz
ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için aşağıdaki mesaj formu
aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

VİZE VE ÖNEMLİ BİLGİLER
Gezimiz maksimum 24 kişinin katılımı ile gerçekleşecektir. Geziye katılacak sayının
yeterli olmaması durumunda, gezi başlangıç tarihinden 7 gün öncesinden gezi iptali
tüketiciye bildirilir. DO!BREAK, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup,
28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler ve havayolu firması ile
konaklanacak otel değişebilir. Tüm saatlerin, uçuş detaylarının ve kesinleşmiş otel
bilgilerinin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Fiyatlarımız
mevcut tarifelere göre hazırlanmıştır. Kurlarda, vergilerde olabilecek değişiklikler ve
ulaşım fiyatlarında meydana gelebilecek zamlar fiyatlara yansıtılacaktır. Etkinliklerimizin
teması çerçevesinde bütün geziler “Fiyata Dahil Olan Hizmetler” bölümünde belirtilmiştir
ve fiyata dahildir. Ekstra tur konsepti acentamızca uygulanmamaktadır. Gezi kayıt
sözleşmesinde diğer bütün şartlara yer verilmiştir. Yurtdışı gezilerinde seyahat bitiş
tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. Bizimle
gerçekleştireceğiniz seyahatlerinizin bir parçası olarak vize işlemlerinde sizlere yardımcı
oluyoruz. Vize verme kararı tamamen konsolosluğun inisiyatifinde olmakla birlikte
belgelerinizin eksiksiz olması için gerekli yönlendirmeyi yapıyor ve bireysel
başvurularınızda yaşayacağınız olası hataları ve zaman kaybını önlüyoruz.

