Barselona & Sitges Karnavalı Break
Sitges, İSPANYA
25 Şubat – 1 Mart, 2017
Spain’s Wildest Party!!
Rio’ya gitmeden Karnaval ateşini yakalamak ister misiniz?
Her yıl Paskalya’dan 40 gün önceki Ash Wednesday gününde sonlanan ve bir hafta süresince
birçok geçit, dans ve kostüm gösterilerine sahne olan bir festival. Bu yıl 23 Şubat – 1 Mart
tarihleri arasında gerçekleşen bu festival Avrupa’dan binlerce kişinin akınına uğruyor.
Barselona’dan 35 km uzaklıkta bir sahil kasabası olan Sitges, festivalle birlikte şehre akın eden
yaklaşık 300.000 kişi ile tam bir karnaval şehrine dönüşüyor.
23 Şubat, Jueves Lardero/Fat Thursday’de büyük bir yemek şöleni ve El Carnestoltes’in
gelişiyle başlayan festival; 1 Mart Ash Wednesday gününde bitiyor. Her gün ayrı bir
etkinliğe sahne olan festivalin en kalabalık günleri ise sokak geçitlerinin gerçekleştirildiği Pazar
ve Salı günleri. Onlarca geçit arabası, havai fişek gösterileri, gösterişli kostümler içinde
dansçıları ile Rio Karnavalı benzeri muhteşem bir karnaval havası yaratılıyor. Geceleri ise drag
showları, sokak partileri ve barlarda eğlence sabahlara kadar devam ediyor. Kış aylarında yaz
ateşini yaşamak için fazla uzağa gitmeye gerek yok.

Neden gidelim?






İspanya’nın en çılgın partilerinden
Birbirinden renkli geçit arabaları ve karnaval göstericileriyle geçit töreni
Binlerce kişinin katıldığı non-stop eğlence
Festival boyunca drag showları, sokak partileri ve özel partiler
Gaudi’nin renklendirdiği Barselona’yı keşif

Rio’ya gitmeden Karnaval ateşini yakalamak ister misiniz?

Her yıl binlerce kişinin katıldığı Sitges Karnavalı, Katalan bölgesinin en eğlenceli
festivallerinden. Barselona’ya 35 km uzaklıktaki bu ufak sahil kasabası karnaval
süresince sayısı 300.000’i aşan partygoers, birbirinden ilginç kostümler ve renkli
geçit töreni arabalarıyla düzenlenen sokak geçitleri ile 24 saat uyumayan ve eğlenen
bir parti şehrine dönüşüyor.
Drag showları, inanılmaz kostümleri, La Reina’sı (Kraliçe) ve eğlence ruhuyla tüm
sokakları kapsayan non-stop bir show ve parti sizi bekliyor.
Kesinlikle unutamayacağınız bir deneyim!

PROGRAM
1. GÜN – 25 Şubat: İstanbul – Barselona - Sitges
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar terminaline uçuştan en az 2 saat önce gidip checkin ve bagaj işlemlerini tamamlama.
Önemli: Uçağa check-in ve bagaj işlemleri misafirler tarafından gerçekleştirilecek olup
havalimanında acentemizi temsilen yetkilimiz bulunmayacaktır. Gümrüksüz sahada ve
uçuş boyunca kabinde rehber bulunmaz.
Pegasus havayolları ile Barselona’ya hareket. Barselona Havalimanından Sitges’taki
otelinize transfer. Ardından serbest zaman. Festival havası sizi sarmalayacak!
2. GÜN- 26 Şubat: Sitges / Sitges Karnaval Geçidi
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz yarım saat uzaklıktaki
Barselona’ya geçip; La Rambla’nın arka sokaklarındaki butiklerden Plaza Catalunya’ya
burdan da Paseig De Gracia ve Diogonal’e uzanan 5 km uzunluğundaki alışveriş
caddelerinde İspanyol modasını takip edebilirler. Bugün Sitges’ta büyük bir sokak geçidi
var; Karnaval’ın bu önemli gününü kaçırmayın.
3. GÜN- 27 Şubat: Sitges
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Akşamki karnaval yorgunluğunu Sitges
sahillerinde yürüyüş yaparak veya bir kafede soluklanarak atabilirsiniz.
4. GÜN- 28 Şubat: Sitges / Sitges Karnaval Geçidi
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz Barselona’ya gidip;
Camp Nou stadını ziyaret edebilir, Miro ve Picasso müzelerini gezebilir veya Barselona
sokaklarında kaybolabilir. Bugün, karnavalın en renkli günü: Mardi Gras ve karnavalın en
çoşkulu günü. Gece geç saatlere kadar devam eden karnaval eğlencelerinde kendinizi
akışa bırakın.
5. GÜN- 1 Mart: Sitges - Barselona - İstanbul
Sabah kahvaltısının ardından check-out işlemleri ve Barselona havalimanına transfer.
İstanbul’a dönüş.
Bir sonraki break’de görüşmek üzere!

FİYAT
3* Şehir Merkezi
İki Kişilik Oda – Kişi Başı

820 Euro

İlave Yatak

820 Euro

Tek Kişilik Oda

1.320 Euro

*: Yukarıdaki fiyatlar program duyuru tarihindeki uçak bileti fiyatlarıyla hazırlanmış gösterge nakit
fiyatlardır. World ve Bonus Kartlarına 2 – 5 arası taksit seçeneklerimiz bulunmaktadır.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:






Pegasus Havayolları direk Barselona gidiş-dönüş uçak bileti
Havalimanı – Otel - Havalimanı transferi
Sitges’da 3*’lı merkezi otelde 4 Gece oda-kahvaltı konaklama
Havalimanı vergisi ve hizmet bedeli
TURSAB Zorunlu Seyahat Sigortası

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:





Vize ücreti
Yurtdışı Harç Pulu
Özel Seyahat Sağlık Sigortası
Yukarıda belirtilmeyen hizmetler

UÇUŞ BİLGİLERİ:

Tarih

Havayolu

Parkur

Kalkış

Varış

25.02.2017

PGS

SAW – Barselona

11:40

13:25

1.03.2017

PGS

Barselona – SAW

14:10

19:50

REZERVASYON
Her yıl Ash Wednesday'den önceki hafta yapılan Sitges Karnavalı, bu yıl 23 Şubat – 1
Mart tarihlerinde düzenleniyor. 25 Şubat – 1 Mart tarihleri arasındaki aktivitemizde
hem Karnaval coşkusunu yaşıyor hem de Barselona'yı keşfediyoruz. Etkinliklerimizin
teması çerçevesinde bütün geziler programda belirtilmiştir ve fiyata dahildir. Extra
tur konsepti acentamızca uygulanmamaktadır.

VİZE VE ÖNEMLİ BİLGİLER
Gezimizin gerçekleşmesi için yeterli katılımcı şartı yoktur. Fiyatlar Pegasus Havayolları T

sınıfı ile hesaplanmıştır, sınıflardaki doluluk sebebi ile oluşacak fiyat farklılıkları
tarafınıza bildirilecektir. 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
Dâhil Olan Hizmetler” bölümünde belirtilmiştir ve fiyata dâhildir. Ekstra tur konsepti
acentemizce 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.

