Batum Turu
G
G
Güüünnnüüübbbiiirrrllliiikkk

Sabah saat 07:30’da KTÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ / SÖĞÜTLÜ’den hareket. Yaklaşık 2,5 saat sürecek yolculuğumuzun ilk bölümü Sarp Sınır
Kapısına varıp buradaki kimlikle geçiş için Kayıt Bürosundan kayıt ve Sınır Polisi çıkış işlemlerimizin ardından Gürcistan tarafına geçip
buradaki giriş işlemlerimizin ardından Gürcistan / Acara bölgesine geçiyoruz. İlk görülecek yerlerden olan Gönye APSAROS KALESİ’ni
ziyaret edip, Batum şehir merkezine doğru devam eden panoramik gezimizin sonunda ETNOGRAFYA MUZESİ ve SANAT GALERİSİ’ni
ziyaret edip öğlen yemeğimizi aldıktan sonra Çarlık Rusya’sından Kalma BOTANİK BAHÇE’nin bir kısmını gezip tren istasyonundaki araç
parkında otobüsümüzle buluşup Batum şehir merkezine devam ediyoruz, Osmanlı eserlerinden ORTA CAMİİ ‘yi ziyaret edip vakit ve
gün ışığı durumuna göre de Orthodox Meryemana KATEDRAL’ini dışardan da olsa görüp, saat durumuna göre rehberimiz tarafından
verilecek olan 1 saatlik serbest zamanın ardından TC. Konsolosluk binamızın yanındaki INTOURIST PALACE HOTEL’in önündeki araç
parkında otobüsümüz ile buluşup Saat 17:30’da Trabzon için hareket ediyoruz. Sarp Gümrüğüne varış, çıkış ve Türkiye’ye giriş
işlemlerimizin ardından Sarp sınır bölgesinden ayrılıyoruz, Trabzon’a kadar devam edecek olan panoramik yolculuğumuz saat 22:00’de
Grand Zorlu Hotel önünde son bulacak olup, bir sonraki gezide tekrar buluşmak dileği ile vedalaşma.

TUR FİYATI :

Nakit

75.-TL

Fiyata Dahil Olan Hizmetler ;




Ulusoy Ulaşım Hizmeti,
Profesyonel tur rehberliği,
Öğlen yemeği,

Fiyata Dahil Olmayan Servisler;





Dönüşte yolda alınan akşam yemeği,
Şahsi harcamalar.
Çıkış Harcı (Pasaportla ve Nüfus Cüzdanı ile çıkan TC vatandaşları için 15.-TL )
Müze ve ören yerleri girişleri.

Geçerli Olan Kredi Kartları;


Bonus Card, Axess

Not : Türkiye ile Gürcistan devletleri arasında yapılan anlaşma gereği; TC. vatandaşları SADECE Nüfus Hüviyet Cüzdanları veya Pasaportları ile geçiş
yapabilmektedirler, bunun dışındaki kimlik gibi kartlar, ehliyet vs. ile geçiş yapılamamaktadır. LÜTFEN TC NOLU NÜFUS HÜVİYET CÜZDANINIZI seyahate çıkarken
yanınıza almanızı unutmayınız. !
Pasaport veya TC.Nolu Nüfus Hüviyet Cüzdanlarının yırtık, okunaksız, resimlerinin bozuk ve eski olması halinde de sınır polisleri çıkışa ve girişe müsaade
etmemektedir.
Ayrıca ; 18 yaş altı çocuklar yalnız başına seyahat edebilmeleri için ebeveynlerinin her ikisinden, annesiyle veya babasıyla seyahat edecek 18 yaş altı çocuklar da
hangi ebeveyni ile gidiyorsa diğer ebeveyninden NOTERDEN TASDİKLİ MUVAFAKATNAME almaları zorunludur. Aksi takdirde sınır polisleri kanun gereği çıkışa
müsaade etmemektedirler.
LÜTFEN GEZİMİZE BAŞLAMADAN EVVEL TÜM BU BİLGİLERİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ. AKSİ TAKDİRDE ACENTEMİZ MAĞDURİYETİNİZDEN SORUMLU TUTULAMAZ.
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