ALANYA/ANTALYA/
BELEK/KEMER/SIDE

Kapadocja
W programie:
Dzień 2

Dzień 1
śniadanie w drodze do Konyi,
Saratlı – miasto podziemne,
obiad w Aksaray,
Göreme – muzeum na świeżym
powietrzu,
zamek Uçhisar (czas na zdjęcia),
zakwaterowanie i kolacja w hotelu
4* HB,
Turkish Night Show – występy
folklorystyczne (dodatkowo płatne
– ok. 15 €/os., lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe w
cenie)

ok. 5:00 rano wykwaterowanie dla tych,
co kupili wycieczkę balonem,
wycieczka balonem nad Kapadocją
(dodatkowo płatna – ok. 130 €/os., ok. 45
min. lotu, balon mieści od 4 do 24 osób),
śniadanie w hotelu i wykwaterowanie dla
tych, co nie kupili wycieczki balonem,
Dolina Wielbłądów,
wizyta w sklepie z ceramiką w Avanos,
Dolina Pasabag,
wizyta w sklepie z deserami i orzechami,
obiad w lokalnej restauracji,
Muzeum Mevlana,
kolacja w drodze powrotnej.

W cenie: transfer klimatyzowanym pojazdem, licencjonowany przewodnik
polskojęzyczny, bilety wstępu, 2 śniadania, 2 obiady i 2 kolacje, nocleg w hotelu 4*.
Czas trwania: 2 dni.

CENA za osobę
12 lat-∞

6-11,99 lat

0-5,99 lat

431 PLN

194 PLN

109 PLN
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Zasady wycieczek fakultatywnych
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Podróżny odbiera bilet/rachunek/voucher na wycieczkę fakultatywną, na
podstawie Umowy-zgłoszenie, na której widnieje nr umowy oraz usługa:
CAPPADOCIA (Turkey), od lokalnego przedstawiciela podczas spotkania
informacyjnego.
W dniu wycieczki fakultatywnej, przed jej rozpoczęciem, Podróżny
zobowiązany jest do wręczenia swojego biletu/rachunku/vouchera
lokalnemu przedstawicielowi. Podróżny, który nie wręczy
biletu/rachunku/vouchera lokalnemu przedstawicielowi przed
rozpoczęciem wycieczki nie może uczestniczyć w wycieczce
fakultatywnej.
Organizator oraz lokalny przedstawiciel nie wydają duplikatów
biletu/rachunku/vouchera, a zgubienie, zniszczenie
biletu/rachunku/vouchera uniemożliwia uczestnictwo w wycieczce
fakultatywnej.
Podróżny może zrezygnować z wycieczki fakultatywnej, zmienić ją na
inną dostępną lub zmienić na inny dostępny termin, przed rozpoczęciem
Imprezy turystycznej bez ponoszenia kosztów rezygnacji lub zmiany.
Jeżeli w wyniku rezygnacji lub zmiany wystąpi nadpłata, to zostanie ona
niezwłocznie zwrócona na wskazane przez Podróżnego konto.
Podróżny może zrezygnować z wycieczki fakultatywnej po rozpoczęciu
Imprezy turystycznej ponosząc koszt rezygnacji w wysokości 20 %
wartości wycieczki fakultatywnej. Pozostała kwota w wysokości 80 %
wartości wycieczki fakultatywnej zostanie niezwłocznie zwrócona
Podróżnemu na wskazane konto, po okazaniu Organizatorowi pisemnego
zaświadczenia od lokalnego przedstawiciela o rezygnacji z wycieczki
fakultatywnej.
Podróżny może zmienić wycieczkę fakultatywną na inną dostępną lub
zmienić na inny dostępny termin po rozpoczęciu Imprezy turystycznej,
bez ponoszenia kosztów za zmianę. Jeżeli w wyniku zmiany wystąpi
nadpłata, to zostanie ona niezwłocznie zwrócona na wskazane przez
Podróżnego konto, po przedstawieniu Organizatorowi pisemnego
zaświadczenia od lokalnego przedstawiciela o wykupieniu i opłaceniu
innej wycieczki fakultatywnej.
Podróżny rezygnując lub zmieniając wycieczkę fakultatywną na inną
zobowiązany jest do oddania biletu/rachunku/vouchera lokalnemu
przedstawicielowi i odebrania pisemnego zaświadczenia o rezygnacji lub
zmianie. W przypadku, gdy Podróżny nie może zwrócić
biletu/rachunku/vouchera lokalnemu przedstawicielowi lub nie może
przedstawić Organizatorowi pisemnego ww. zaświadczenia, zwrot
kosztów nie jest możliwy. W takim przypadku Podróżny ponosi 100%
kosztów rezygnacji lub zmiany.
Wykupienie wycieczki fakultatywnej oznacza, iż Podróżny zapoznał się z
zasadami wycieczek fakultatywnych.

Rev. no. 00 Rev. date: 24/07/2018

Strona 3/3

