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                            28 Ocak – 4 Şubat 2017 (Cumartesi - Cumartesi) 
7 GECE – 8 GÜN 

 

      YETİŞKİN :  690 € PEŞİN 
     2-10 YAŞ ÇOCUK :  660 € PEŞİN 

 

     
 

 7 GECE – 8 GÜN BUTİK OTELİMİZDE KONAKLAMA 

 THY İLE İSTANBUL - LJUBLJANA TARİFELİ UÇAK BİLETLERİ 

 ÖZEL OTOBÜS İLE HAVALİMANI – OTEL TRANSFERLERİ 

 AÇIK BÜFE SABAH KAHVALTISI  

 OTELİMİZDE AKŞAM YEMEKLERİ ( ŞARAP VE BİRA MEŞRUBAT DAHİL ) 

 ÜCRETSİZ HAVUZ, SAUNA, SPOR MERKEZİ, WİFİ 

 KAYAK RİSKLERİNİ İÇEREN ÖZEL SEYAHAT SİGORTASI,  

 KDV VE SLOVENYA TURİST VERGİSİ 

 ARTTOURS HİZMETLERİ  

  

 30 Ekime kadar sınırlı kontenjandan faydalanmak için; 
 

 0212 346 33 22  art@arttours.com        www.arttours.com 

 
ÖDEME ŞARTLARI: 
 

PEŞİN    : 690 Euro  : Havale veya kredi kart ile tek çekim 

WOLDCARD/MAXİMUM : 720 Euro : 3 Taksit : ödemeniz 240 Euro x 3 

        750 Euro : 6 Taksit : ödemeniz 125 Euro x 6  

BONUS    : 720 Euro : 3 Taksit + 3  : ödemeniz 120 Euro x 6 

      750 Euro  : 6 Taksit + 3 : ödemeniz    84 Euro x 9 

  

İLAVE BİLGİLER; 
 Vize ücreti 140 € (Shengen vizesi geçerlidir), Yurt dışı çıkış harcı 15 TL ödemeyi unutmayınız 
 Çocuk indirimi, iki yetişkin ile aynı odada kalmak şartı ile geçerlidir.  Bir yetişkin ile aynı odada kalan çocuk yetişkin fiyatından 

ücretlendirilir. 0-2 yaş çocuklar için sadece uçak bileti ve transfer ücreti alınır. 

11.YILIMIZ 

Özel 

Tur 
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OTELİMİZ 
 

Otelimiz 4 yıldızlı bölgenin en iyi otelidir. Merkezi yerde, gölün hemen kenarındadır. Küçük 
kasabamız ve otelimiz doğal koruma alanı içinde olduğu için oldukça sakindir. Trafik, 
gürültü gibi sizi rahatsız edecek hiçbir etmen bulunmamaktadır. 
 
Otelimizin büyük salonu akşamı yemek sonrası herkesin toplandığı oyun oynadığı, sohbet 
ettiği bir yer haline gelmektedir. Otelimizde havuz ve spor yapabileceğiniz küçük bir merkez 
bulunmaktadır. Otelimizin hemen yanındaki muhteşem göl kenarında yürüyüş yapabilir 
isterseniz otelimizin sağlık merkezinde uygun fiyatlı masaj yaptırabilirsiniz. 

 

 
KAYAK MERKEZİ 
 

Otelimiz ve Vogel kayak merkezi, özel koruma bölgesi Triglav Doğal Parkının içinde hem 
huzurlu bir tatil arayanlara, hem de kış sporlarını çok iyi yapanlar veya yeni öğreneceklere 
uygun olanaklar sağlamaktadır.  
 
Vogel Slovenya’nın en yüksek irtifadaki kayak merkezidir. Genelde liftlerde sıra beklemeden 
her zorluktaki pistlerde kaymak mümkündür. Otelimizde 10 dakika mesafedeki Gondol ile 
Vogel’deki pistlere doğrudan çıkılabilmektedir. Dağdaki restorantlarda dinlenerek, kayak 
sonrası takımlarınızi otele getirmenize gerek kalmadan rahatça tatilin tadını çıkartabilirsiniz.  

 
KAYAK OKULU 
 

Kayak okulumuzu Slovenya’nın en bilinen doğa sporcularından, Andrej işletmektedir. Kayak okulu hemen otelimizin karşısındadır. Kayak 
hocaları her yıl sertifikalarını yenileyen genç sporculardır. Özellikle gruplar ve çocuklarla çok iyi iletişim kurmakta, adeta bizlerin yakın 
arkadaşı olmaktadırlar.  
 
Fiyatlar Türkiye ve Avrupa’ya göre oldukça uygundur. Pistler için alınacak 7/5 ( 7 gün içinde 5 gün kullanım paslar 130 Euro 
civarındadır(Aile indirimleri ve farklı paketler bulunmaktadır) Ski paslarımızı ilk gün Gondol çıkışında temin edebiliriz. Tavsiyemiz) 
şeklinde almanızdır.  

 
GENEL BİLGİLER 
 

Slovenya, İstanbul’a uçak ile sadece 2 saat uzaklıkta, muhteşem doğası, kaliteli hizmetleri, 
ekonomik fiyatlarıyla bizlere güzel bir tatil fırsatı sunmaktadır. Slovenya AB üyesidir, para 
birimi Euro dur. Kredi kartı birçok yerde geçerlidir. Ancak taksi ve küçük harcamalarda nakit 
istenebilmektedir. Slovenya oldukça ucuz bir ülkedir. Kayak malzemeleri oldukça ucuza 
alınabilir. 
 
Slovenya’da saat Türkiye saatine göre 1 saat geridir. Slovenya’da 3 GSM operatörü vardır. 
Türkiye’de operatörünüzü arayarak uygun tarife’ye geçmenizi öneririz. 
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HAVALİMANLARI 
 

Atatürk havalimanında yoğunluk ve güvenlik önlemleri nedeniyle en az 2 saat önce bulunulması gerekmektedir. Yurtdışı çıkış harcını 
yatırdığınızdan emin olunuz. Check-in hizmetini veren  taşaron firmalar esneklik göstermemekte ve 20 kg dan fazla bagaj için ilave ücret 
alınmaktadır. Tek bir bavulun 20 kg den ağır olmamasına özen gösteriniz. Mutlaka 100ml üzeri sıvıları bagaja vermeniz gerekmektedir. 

  
 Girişte: Ljubljana havalimanı çok küçüktür ve polisler kurallar konusunda oldukça katıdır. Lütfen vize ve pasaport sürenizi kontrol ediniz. 
 Pasaport sürenizin seyahat tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olduğundan emin olunuz. Seyahat öncesi tereddütünüz olduğunda 
 lütfen bize bilgi veriniz. 
 Çıkışta: Ljubliana havalimanında ilk güvenlik kontrolünden sonra sol tarafta bulunan mağaza tax free değildir. Sağ taraftaki merdivenden 
 üst kata çıkılıp pasaport kontrolünden geçildikten sonra küçük bir tax free shop bulunmaktadır 

 

TAX FREE 
 

Tax-free logosu olan bir mağazalarda alışverişten sonra pasaportunuzu göstererek tax free belgesi alınız. Havaalanında check-in işleminden 
önce hemen kontuarın solundaki tax-free kapısından geçerek görevliye pasaportunuz ve paketlerinizi göstererek tax free formlarınızı 
vererek nakit olarak vergi iadenizi alabilirsiniz. Gümrükte Tax-free alınan eşyalar görülmeden onay verilmemektedir ve alınan eşyaların 
kullanılmadan paketlerinde olması gerekmektedir. Daha sonra check-in işlemlerinizi yaparak eşyalarınızı bagaja verebilirsiniz. 

 

ULAŞIM 
 

İstenildiği takdirde, otelimizin yakınında, kendi 7 kişilik minibüsleriyle taxi hizmeti veren Simon ve Milan her istediğimizde bize çok uygun 
fiyatla hizmet vermektedir. Çevreyi de gezmek isteyenler kolaylıkla kullanabilir.     

 
TAVSİYELERİMİZ 
 

 Otelimize araçla 10 dakika mesafede 
Aquapark bulunmaktadır. İçinde büyük 
bir havuz, sauna, masaj ve su aktiviteleri 
yer almaktadır.  

 
Kayak sonrası veya havanın uygun 
olmadığı durumlarda güzel zaman 
geçirilebilir. Ayrıca Buradaki Ribcev Laz 
kasabası gezilebilir. 

 
http://www.vodni-park-bohinj.si/eng/aquapark/pools/ 

    
 Otelimizin hemen yanından geçen otobüsle kültür merkezi LJUBLİANA ya 1 saatte gidebilir, nehir kenarında ki sempatik dükkanlarda 

hediyelik eşyalar ile ilgilenebilir, coffee – barlar da keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yine, Ljubljana’daki alışveriş merkezi ve outletler de 
çok uygun fiyatlı kayak malzemeleri bulabilirsiniz. http://www.btc-city.com/lang/Eng 
 

 Ünlü BLED kasabası sadece 20 dakika mesafededir. Eski Yugoslavya zamanında ülkenin 
en ünlü tatil ve kültür merkezi kabul edilmiştir. En yüksek noktada kurulmuş olan tarihi 
Bled Şatosun da şarap eşliğinde keyifli bir yemek yiyebilirsiniz. Şatoda ayrıca çocukların 
çok ilgisini çeken tarih öncesi çağlarda yaşamış canlıların fosilleri ve daha birçok ilginç 
objenin bulunduğu bir müzede bulunmaktadır. 

 
Ayrıca yerel Sloven tatlısı olan Krem Retina’nın en güzel yapıldığı yer de burasıdır. 
Slovenya şarapları da genel olarak çok ünlü ve makul fiyatlıdır. Arzu edenler Casino’da 
şans denemesi yapabilir. 

 
        

 Otelimize 1,5 saatlik mesafedeki, Avrupa’nın ünlü Postojna mağarasını genelde her yıl 
ortak istek nedeniyle grup halinde ziyaret etmekteyiz. Binlerce yıllık geçmişe sahip, 
içinde demiryolu ile gezilen, bilinen kısmı 21 km olan, içinde ilginç sarkıt ve dikitler 
bulunan Postojna mağarasında yaşayan bitki ve hayvanlar uzun yıllardır bilim adamları 
tarafından incelenmektedir.  

 
Mağaranın 13. yüzyıl başında keşfedildiği tahmin edilmektedir. Bir zamanlar Rus 
mahkümlar için hapishane ve 2. Dünya savaşında saklanma yeri olarak kullanılan 
mağaranın içinde birde büyük nehir bulunmaktadır.  

 
 

 
Lütfen iptal ve değişiklik şartları için www.arttours.com adresindeki paket tur sözleşmesini okuyunuz. 
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