
BOROVETS KAYAK 
4* Rila Hotel  

(Kayak pistinden kapıya) 
Otobüs ile Yarım Pansiyon konaklama 

4 Gece / 5 Gün 
16 Ocak 2022 & 1 Şubat 2022 

 

BOROVETS KAYAK MERKEZİ 
Borovets kayak merkezi Bulgaristan’ın Sofya ilinde bulunmaktadır. Kayak ve snowboard için toplam 58 km'lik pist uzunluğu vardır. 13 lift kış 
sporları alanı 1.300 ile 2.560 m yükseltileri arasında kayakçıları pistlere taşımaktadır. 
Borovets kayak merkezi alp disiplini tarzında inşa edilmiştir. Alp disiplini, snowboard ve serbest stilden kros kayağı, biatlon, kayakla atlama 
ve kış yürüyüşüne kadar kış sporuna imkân tanır. Aralık ayından Nisan ayının sonuna kadar kayak imkanı mevcuttur. Zorluk seviyeleri 
değişkendir ve bu nedenle yeni başlayanlar, orta ve uzman kayakçılar için eşit derecede uygundur. Borovets kayak merkezi 3 bölgeye 
ayrılmıştır: Sitnyakovo Kayak Merkezi: taban yüksekliği 1350 metre - tepe yüksekliği 1780m; Yastrebetz Kayak Merkezi: taban yüksekliği 
1340m - tepe yüksekliği 2369m; Markudjik Kayak Merkezi: taban yüksekliği 2144m - tepe yüksekliği 2550m. 

TEKNİK BİLGİLER 

 
 



FİYAT 
 23.01.2022 01.02.2022 

Rila Hotel 499€ 499€ 
Tek Kişi Farkı 300€ 300€ 

3. Kişi Yetişkin 499€ 499€ 
2-12 Yaş Çocuk 299€ 299€ 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Tur lideri. 
 Son model lüks otobüs ile ile İstanbul – Borovets – İstanbul arası otobüs yolculuğu. 
 4 Gece 4*Rila Hotel’de yarım pansiyon (sabah kahvaltısı ve akşam yemeği) konaklama. 
 Seyahat süresini kapsayacak mesleki seyahat sağlık sigortası. 70 yaş ve üzeri 20€ surprim uygulanır. 
 Arzu eden misafirlere 10 € surprim ile amatör kayak sporu yaralanmaları sigortası. 

OTOBÜS KALKIŞ YERİ VE SAATLERİ 
 Kadıköy Evlendirme Dairesi                                                      21:00 
 4.Levent Metro İstasyonu önü (Maslak yönüne doğru)      22:00 
 Bakırköy Ömür                                                                            23:00 

OTEL BİLGİLERİ 
4* Rila Hotel 
Borovets kayak merkezinin kalbinde bulunan toplam 428 odalı otel kayak pistinin bitiş noktasında yer alır ve liftlerin 
hemen yanı başındadır.  odalarda merkezi ısıtma, TV, internet, çay/kahve makinesi, çamaşır kurutma makinesi ve 
banyo ekipmanları bulunmaktadır. Otelde sauna, jakuzi, buhar banyosu, masaj, kayak odası, bar, restoran ve kapalı 
havuz hizmetleri vardır. Ayrıca otelde Casino mevcuttur. 

1.Gün İstanbul – Borovets  
İstanbul’da otobüs kalkış noktalarında buluşma ve son model otobüslerimiz ile Bulgaristan’ hareket. 

2.Gün Borovets 
Sabah saatlerinde Borovets’e varış. Check-in saatimize kadar serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz 58 km’yi bulan 
pistlerde kayak yapmaya başlayabilirler. Kayak kiralama ve ski passlarınız için otel resepsiyonu ile görüşebilir ya da 
tur liderimizin yönlendirmesini dinleyebilirsiniz. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde. 

3.Gün Borovets 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından 58 km’yi bulan pistlerde tüm gün kayak imkânı. Otellerimizde 
kayaklarınızı kayak odalarında saklayabilirsiniz. Kendi kayakları olmayan misafirlerimiz ise kayak kiralama 



merkezlerinden kiralayabilirler. Kayak pistinden otel kapısına kayak yapmanın keyfini tüm gün sürebilirsiniz. Akşam 
yemeği ve geceleme otelimizde. 

4.Gün Borovets 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından 58 km’yi bulan pistlerde tüm gün kayak imkânı. Otellerimizde 
kayaklarınızı kayak odalarında saklayabilirsiniz. Kendi kayakları olmayan misafirlerimiz ise kayak kiralama 
merkezlerinden kiralayabilirler. Kayak pistinden otel kapısına kayak yapmanın keyfini tüm gün sürebilirsiniz. Akşam 
yemeği ve geceleme otelimizde. 

5.Gün Borovets – İstanbul  
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından check-in işlemleri ve som model otobüsümüz ile İstanbul’a hareket. 
İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 Yemeklerde alınacak içecekler. 
 Öğle yemekleri. 
 Kayak kiralama. 
 Skipass ücretleri. 
 Kişisel harcamalar. 
 Yurtdışı çıkış harcı. 
 İptali kapsayan seyahat sağlık sigortası 60 €. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır. 
 Covid-19 kapsamında giriş yapılan ülkede gümrük kapılarında PCR testi istenmesi durumunda PCR test ücreti. 

PROGRAM HAREKET BİLGİSİ 
 Programımız en az 25 kişi katılımı ile hareket edecektir.  

VİZE & PASAPORT BİLGİLERİ 
 Umuma mahsus pasaportlar schengen vizesi ile Bulgaristan’a giriş yapabilirler. 
 Yeşil ve diplomatik pasaportlu misafirlerimiz için bu turda herhangi bir vize ihtiyacı gerekmemektedir. 
 Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerli pasaport süresi ve gidilecek her ülke için en az 2 boş pasaport sayfası gerekmektedir. 

İptal Koşul ve Şartları 
Rezervasyon yapılan tarih itibari ile tur kalkış tarihine; 

 90 Gün öncesine kadar kişi başı 50 € hizmet bedeli kesintisi uygulanır. 
 89-60 Gün kala toplam tutar üzerinden %30 kesinti uygulanır. 
 59-45 Gün kala toplam tutar üzerinden %60 kesinti uygulanır. 
 44–30 Gün kala toplam tutar üzerinden %70 kesinti uygulanır. 
 29 günden az bir süre kala ödenen tutarın %100 kesinti uygulanır. 

 

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER 
 Programda belirtilen otobüs kalkış saatleri normal şartlarda belirlenen saatlerdir. Trafik yoğunluğundan kaynaklı 

oluşabilecek saat değişikliği sebebi ile acentemiz programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
 Operasyon acentesi, satış acentesine yazılı olarak bildirmek kaydı ile tur kalkışından 30 gün önce turun iptalini 

gerçekleştirme hakkını saklı tutar. 



 Acente, katılımcı ile büyükelçilikler, konsolosluklar arasında aracıdır. Yetkililerin vize vermemesinden kaynaklanacak 
zararlardan katılımcı sorumlu olup, acenteye kusur atfedilemez. Acente, vize alınması ile ilgili hiçbir beyan garanti 
ve/veya tekeffülde bulunmamaktadır. Vize alınması, söz konusu ülkeye giriş garantisi vermediğinden katılımcının tur 
dâhilindeki ülkeye kabul edilmemesi durumunda acentenin herhangi bir sorumluluğu doğmayacağı sırf bu sebeple 
katılımcının acente nezdinde bir ücret iadesi hakkı, tazminat ve zarar ziyan talep hakkının bulunmadığı, katılımcıya bu 
yönde bir tazminat ödeme durumunun bulunmadığı, taraflarca kabul edilmiştir.  

 18 yaşından küçük bireylerin tek başlarına ya da anne ve babadan sadece bir tanesi ile seyahat etmesi durumunda hem 
anneden hem de babadan noter onaylı muvafakatname alması gerekmektedir. 

 Programda belirtilen vize bilgileri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tabii olduğu bilgilerdir. Türkiye Cumhuriyeti 
dışında bir pasaporta sahip olan misafirlerimiz vize bilgilerini ilgili konsolosluklardan temin etmelidirler. 

 Kesin rezervasyon gezi bedelinin %50’sini yatırılması ile yapılmaktadır. Kalan tutar tur kalkış tarihinden 45 Gün önce 
ödenmesi gerekmektedir. 

 2 kişilik odada konaklama için rezervasyon yaptıran misafirlerimizden 1 kişi turu iptal etmesi halinde tura beraber kayıt 
yaptırdığı diğer misafirimiz tek kişi farkı ödemekle yükümlüdür. 

 Programlarımız küçük gruplar halinde hareket edeceği ve misafirlerimizin farklı damak tatlarına sahip olabileceğini 
düşündüğümüzden ve misafirlerimizin zaman sınırı olmadan keyifli bir şekilde yemeklerini almalarını istediğimizden 
akşam yemeklerini mümkün olduğunca programlarımıza eklememeye çalıştık. Programlarımız içerisinde sizler için 
önerdiğimiz restoranları bulabilir bu restoranlara rezervasyon işlemlerimiz için rehberimizden destek alabilirsiniz. 

 İç hat bağlantı biletlerini kendileri alan misafirlerimiz grup uçuşlarının olacağı havalimanına ulaşımları kendi 
sorumluluklarındadır. Misafirlerimizin kendi aldıkları iç hat bağlantı uçuşlarında oluşabilecek bir rötar durumunda 
acentemiz sorumlu değildir. 

 Programlarımızda uçak biletleri gidiş & dönüş çift yön olarak düzenlenmektedir. Gidiş uçuşu kullanılmadığı ya da 
kaçırıldığı taktirde dönüş bileti havayolları kuralları doğrultusunda iptal edilmektedir. 

 Son kullanım süresi bulunmasına rağmen 10 yıldan eski pasaportlar ve kimlikler geçersizdir, yurtdışı çıkış işlemi 
yapılamamaktadır. 

 Otobüste koltuk numaraları rezervasyon sırasına göre belirlenmekte olup, gidişte ve dönüşte aynı koltuk numarasında 
oturulması zorunludur.  

 Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerli pasaport süresi ve gidilecek her ülke için en az 2 boş pasaport sayfası 
gerekmektedir. 

 Pasaportunuzun yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir. 
 Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk, katılımcıya aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf 

makinesi, cep telefonu bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası para kaybından veya hasarından acente sorumlu 
tutulamaz. 

 Tur liderimiz turun genel akışı içerisinde oluşabilecek herhangi bir sorun sebebi ile program içeriği sabit kalmak koşulu 
ile programda gidilecek yerler, yapılacak aktiviteler sırasında değişiklik yapabilir. 

 Misafirlerimizin cep telefonlarını yurtdışı kullanıma açtırmalarını önemle hatırlatmak isteriz. 
 Tur esnasında acente temsilcisi, rehber, konaklanacak otel ve kullanılacak ulaşım araçlarında hakaret, şiddet ve/veya 

diğer misafirlerin huzurunu kaçıracak hareketlerde bulunan kişilerin turları fiilin işlendiği anda iptal edilecektir. 
 Turlarımız esnasında rehberimizin sizlere bildirdiği saatler hareket, araç tekerleğinin dönme saatidir. Tüm 

misafirlerimizin hakkını eşit olarak gözetmekle sorumlu olan rehberimiz buluşma saatlerinde herhangi bir bekleme 
yapmadan aracı hareket ettirecektir. Olası bir durumda geç kalan misafirimiz bir sonraki durağa kadar ulaşımını kendi 
imkanları ile yapmak durumundadır. 

 
YAPACAĞINIZ SEYAHATTE GÜZEL ANILAR BİRİKTİRMENİZİ TEMENNİ EDERİZ. 

 


