
 

N O E L   M A S A L I 

 

Bu dosyada, Aralık ve Ocak aylarında gerçekleşecek olan Pangea Voyage Noel Turu hakkında rota, 

hizmet, içerik detayları bulunmaktadır. Gezimiz, 25 Aralık 2021 tarihinde başlayacak ve 3 Ocak 2022 

tarihinde sona erecektir. Rotamızda 9 ülke, 10 şehir yer alıyor. Tur ücreti, 600 € olarak belirlendi. 

 

Nerelere Gidiyoruz? 

 
Yunanistan 
Selanik 

 

 
Makedonya 
Üsküp 

 
Karadağ 
Kotor 

 
Hırvatistan 
Dubrovnik 

 

 
Slovenya 
Ljubljana 

 
Avusturya 
Hallstatt, Viyana 

 
Çekya 
Prag 

 

 
Macaristan 
Budapeşte 

 
Sırbistan 
Belgrad 

 

Görüş Birliği Doğrultusunda Yol Üzerinde Eklenebilecek Gezi Noktaları 

Ohrid, Matka Kanyonu, Perast, Budva, Zagreb, Bratislava 

Rota üzerinde olan bu güzel noktalara, zaman tasarrufu sağladığımız durumlarda vakit ayıracağız ve 

sürpriz ziyaretler yapacağız. Belirtilen rota dışında ziyaret edilen şehirler için ekstra bir ücret 

ödemenize gerek bulunmuyor. 

Programın ferah olmasına özen gösterdik. Her bir şehir güzel bir tat bıraksın istiyoruz. Aktiviteye ve 

güzel hatıralara oldukça geniş zaman ayıracağız. 

 

 

 



ACENTA BİLGİLERİ 

Pangea Voyage, bir Lamel Travel & Pozitif Turistik Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti. iştirakidir. Vize işlemleri, 

seyahat sağlık sigortası, uçak bileti satışı, konaklama rezervasyonu, fuar etkinlikleri, yurt içi ve yurt 

dışı turlar gibi birçok hizmet için bize ulaşabilirsiniz. Tüm tatil planlarınız için, yetkili acentalardan 

hizmet almaya özen göstermenizde fayda var. Yasal olarak haklarınızın güvence altında olması için, 

TÜRSAB sitesi üzerinden firmanızı kontrol ediniz. Yetki belgesi bulunmayan ve kaçak olarak faaliyet 

gösteren firmaları lütfen yetkililere bildirin. 

Şirket Unvanı: 
TÜRSAB Belge No: 
Ticaret Sicil No: 
Vergi Dairesi: 
Vergi No: 
Denetim Mercii: 
Web Sitesi: 

Pozitif Turistik Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti. 
A Grubu 10025 – Lamel Travel 
949275 – İstanbul Ticaret Odası 
Beyoğlu Vergi Dairesi 
733 041 5009 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
www.pangea-voyage.com 

 

 

 

YASAL GÜVENCELER 

Gezilerimizde her an yasal güvence altında bulunuyorsunuz. Gönlünüz ferah şekilde macerayı yaşayın. 

TÜRSAB Güvencesi: Bünyemizdeki tüm etkinliklerimiz, TÜRSAB güvencesi altındadır. TÜRSAB Dijital 

Doğrulama Sistemi üzerinden firmamızla ilgili gerekli kontrolleri yapabilirsiniz. 

Sağlık Sigortası: Katıldığınız seyahatin ilk anından son anına kadar, tam donanımlı ve 30.000 € 

teminatlı seyahat sağlık sigortanız yanınızda oluyor.  

Tur Sözleşmesi: İstanbul mahkemelerinin ve resmi icra dairelerinin yetkili olarak atandığı paket tur 

sözleşmesi kapsamında tüm haklarınız güvence altındadır. 

 

 

 

Konaklamalar Nasıl Oluyor? 

Seyahatimiz esnasında sırayla bir gece otelde konaklıyor, bir gece yolculuk yapıyoruz. Rotamızdaki 

şehirlere vaktinde varmamızın tek yolu bu şekilde gerçekleşiyor. 

Konaklama yapacağımız tesisler, üç ve dört yıldızlı lüks otellerdir. Tüm odalar iki kişiliktir. 

Konaklama esnasında ücretsiz internet erişiminden faydalanabilirsiniz. 

 

 



Otobüsle Avrupa Turu Nasıl Bir Deneyim? 

Otobüsle Avrupa turu deneyimi kulağa ilk başta yorucu geliyor. Sağlıksız bir şekilde hazırlanan 

programlar tabii ki yorucu ve zorlayıcı olabilir. Bu doğrultuda rotalarımızı ve programımızı ince eleyip 

sık dokuyarak oluşturuyoruz. Koşuşturmacanın ve yorgunluğun olmadığı bir deneyim sunuyoruz. 

On günlük bu geziyi hayatınız boyunca unutmamanız için büyük özveriyle çalışıyoruz. 25 Aralık Noel 

gecesini Yunanistan’ın huzurlu şehri Selanik’te geçireceğiz. 31 Aralık yılbaşı gecesini de Çekya’nın 

masalsı başkenti Prag’ta karşılayacağız. Bu özel günlerin bu şehirlere denk gelmesi için rotamızda titiz 

bir hazırlık yaptık. Ayrıca rota boyunca Kotor, Dubrovnik, Hallstatt gibi âşık olacağınız yerler de sizi 

bekliyor. Hallstatt’ı bu mevsimde görmek güzel bir tecrübe olacak. 

Seyahatimiz boyunca sırayla bir gece otelde konaklıyor, bir gece yolculuk yapıyoruz. Bu sayede 

rotadaki ülkelere tam vaktinde varmış oluyoruz. Gece yolculuklarımız eğlenceli geçiyor. Dinlenme 

tesislerinde mola veriyor ve sabah erken vakitte otelimizin bulunduğu şehre varıyoruz. 

Tur esnasında birçok yeni dostunuz olacak. Gezilerimizde aile sıcaklığını hissediyoruz. Katılımcılarımız 

daha ilk günden kaynaşıyorlar ve otobüste çeşitli oyunlar oynayarak ilk durağımıza varana kadar 

eğleniyorlar. Dilediğiniz zaman geçmiş katılımcılarımızla görüşerek onlardan bilgi ve görüş alabilirsiniz. 

Tur boyunca size her konuda yardımcı oluyoruz. Genel kültür, eğlence, yemek, alışveriş, fotoğraf, 

unutulmaz anılar, özgüven gelişimi, sosyalleşme, çeşitli aktiviteler ve çok daha fazlası sizi bekliyor. 

 

 

 

Ödeme Planına Dair 

Tüm dünyayı saran salgının her kesimde yarattığı endişe ve üzüntü ortada… Tur programımızı 

belirlerken, salgın sürecini de dikkatle izleyerek çalışmalarda bulunduk. Tur öncesinde benzer sağlık 

problemleri oluşursa, tur iptali veya tarih değişikliği hakkınız bulunuyor. Bu durumda hiçbir kesinti 

olmadan ücret iadesi alabiliyorsunuz.  Haklarınız yasal güvence altındadır. 

Ödeme koşulları ve diğer ayrıntılar için bilgi alabilirsiniz. Kendi belirlediğiniz ödeme planını da bizimle 

paylaşabilirsiniz. Bu macera için mümkün olan tüm uygunluğu sağlıyoruz. 

Tüm gezi organizasyonlarımızda pandemi, doğal afet, darbe, yurt dışı çıkış yasağı gibi zorunlu 

durumlarda mağdur olmamanız adına güvence sigortaları bulunmaktadır. Detaylı bilgi için web 

sitemizi ziyaret edebilirsiniz ve danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz. 

 

 



Ücrete Neler Dâhil?   

Ülkeler Arası Ulaşım Konaklama 
Profesyonel Rehberlik Seyahat Sağlık Sigortası 
Şehir Vergileri Araç İçi İkramlar 
Günlük Su İhtiyacı 7/24 Danışmanlık 
Panoramik Turlar Seyahat Okulu Atölyesi 
 

 

Başka Ne Tür Giderleriniz Olur? 

Geçerli bir Schengen vizeniz ya da yeşil pasaportunuz yoksa, Schengen vizesi almanız gerekiyor. Bu 
vizeyi acentamız aracılığıyla ya da bireysel olarak alabilirsiniz. Acentamız aracılığıyla alacağınız 
Schengen vizesi için ödemeniz gereken ücret tam olarak 150 €’dur. Bu ücret Konsolosluk vize harcı, 
VFS Global hizmet bedeli ve acenta servis bedelini kapsamaktadır. 

 
Yurt Dışı Çıkış Harcı: 50 TL 

 
Beslenme, eğlence, alışveriş, şehir içi ulaşım, müze ziyareti vb. kişisel harcamalarınız bulunuyor. 

 
Tüm bunları ele aldığımızda, seyahate gelirken yanınızda belirli bir cep harçlığı getirmenizde fayda 
var. Yaklaşık olarak 100 € - 150 € arasında bir miktarla turu tamamlayabilirsiniz. Bu aralığın altında ya 
da üstünde harcama da yapabilirsiniz. Bu durum sizin tercihlerinize bağlı. Tur koordinatörlerimiz, 
seyahat boyunca minimum harcama yapmanız için size her türlü bilgi desteğini sağlamaktadır. 
 

 

Turda Neler Var? 

Şehir Gezileri & Panoramik Turlar Seyahat Okulu Atölyesi 
Karaoke Geceleri Pub Crawl Etkinlikleri 
Dünya Müzikleri & Dans Genel Kültür Etkinlikleri 
Tabu, Tavla, İskambil, Uno Futbol, Voleybol, Frizbi, Chiboard 
 

Gezi boyunca dilerseniz rehberimiz eşliğinde, dilerseniz bireysel olarak gezebilirsiniz. Rutinleri yıkıyor 

ve özgür bir deneyim şansı sunuyoruz. Gerekli bilgi desteği her zaman yanınızda olacak. 

Oyunlar oynuyor, kumsalda gitar çalıyor, yemek yiyoruz. Gittiğimiz şehirler hakkında kolay kolay denk 

gelemeyeceğiniz öyküler anlatıyoruz. Gezimizin ilk gününden son gününe kadar her anın dolu dolu 

geçmesi için çaba sarf ediyoruz. Maksimum verimi elde etmeniz bizim önceliğimiz. 



Çantanıza Neler Almalısınız? 

Pasaport 
Kimlik 
Belge Fotokopileri 
Telefon 
Kulaklık 
Laptop, Tablet 
Müzik Aleti 
Fotoğraf Makinesi 
Şarj Aletleri 
Powerbank 
Tişört, Gömlek, Sweat 
Hırka, Kazak, Bluz 
Pantolon, Etek 
Şort, Mayo, Bikini 
Pijama, Eşofman 
İç Çamaşırı, Çorap 
Yağmurluk, Şemsiye 
Şapka, Bandana, Toka 
Güneş Gözlüğü 
Ayakkabı, Terlik 

Havlu 
Islak & Kuru Mendil 
Diş Fırçası 
Diş Macunu 
Lens & Lens Losyonu 
Şampuan, Duş Jeli 
Banyo Lifi, Sabun 
Saç Spreyi, Maşa 
Nemlendirici Krem 
Güneş Kremi 
Peeling, Tonik 
Deodorant 
Makyaj Malzemeleri 
Takılar 
Fön Makinesi 
Tırnak Makası 
Tıraş Bıçağı & Köpük 
Tıraş Makinesi 
Epilasyon Aleti 
Losyon, Parfüm 

Ağrı Kesici 
İlaç, Vitamin 
Asma Kilit, Cüzdan 
Dikiş Seti 
Makas, Bant 
Çengel İğne 
Yara Bandı 
El Feneri 
Çakmak, Kibrit 
Kupa, Çatal, Kaşık 
Kulak Pamuğu 
Seyahat Ütüsü 
Plaj Çantası 
Sivrisinek Kovucu 
Priz Dönüştürücü 
Defter, Kalem 
Kitap, Dergi 
Pişik Kremi, Pudra 
Vakumlu Poşet 
Deniz Gözlüğü 

 

 

Seyahat Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Pasaport, kimlik ve diğer önemli belgelerinizin fotokopisini çekin.  
Bavul hazırlama hakkında pratik tüyolar araştırın. Web sitemize bakabilirsiniz. 
Telefon hattınızı yurt dışı kullanımı için kontrol edin. Tarife ücretlerini inceleyin. 
Bavulunuza koyacağınız akıcı ürünleri streç filmle kaplayın. 
Gasp ve hırsızlığa karşı alınabilecek önlemleri araştırın. 
Alışveriş yaparken opsiyonları kontrol edin. Farklı yerlerden de fiyat alın. 
Banka kartlarınızı yurt dışı harcamalar için kontrol edin. Bankanızı arayabilirsiniz. 
Telefonunuza internetsiz de çalışan seyahat uygulamaları yükleyin. 
İhtiyaç listesine bakarak çantanıza neler koyduğunuzu kontrol edin. 
Şarj problemi yaşamamak için kaliteli bir powerbank edinin. 
Planlı ve araştırmacı olun. Rotadaki ülkeler hakkında bilgi edinin. 

 

 

Rotamızdaki Ülkelerde Hangi Para Birimleri Kullanılıyor? 

Sırbistan: Sırp Dinarı Macaristan: Macar Forinti 
Çekya: Çek Korunası Makedonya: Makedon Dinarı 
Hırvatistan: Hırvat Kunası Diğer Ülkeler: Euro 
 



GÜNLÜK PROGRAM 

25 Aralık | Selanik 

Yeni günün ilk saatlerinde İstanbul Merter’de bulunan buluşma noktamızdan hareket ediyoruz. İpsala 

sınır kapısını geçtikten sonra Yunanistan’dayız. Selanik’teki otelimize yerleştikten sonra dinleneceğiz 

ve ardından şehri keşfetmeye başlayacağız. Noel gecesinde orada olacağımız için herkes için güzel ve 

unutulmaz bir kültürel deneyim olacak. Selanik’in renkli ve hareketli akşamı bizi bekliyor. 

26 Aralık | Üsküp 

Oteldeki kahvaltımızın ardından Makedonya’ya geçiyoruz. Başkent Üsküp öncesinde şirin bir Ohrid 

gezisi yapabilir ve Ohrid Gölü’nün ferah serinliğini hissedebiliriz. Her iki şehir de gerçekten çok güzel. 

Makedon mutfağının harika lezzetlerini tadarak Üsküp’ün eğlencesine kendimizi bırakacağız. 

27 Aralık | Kotor 

Sabah erken saatlerde Kotor’a varıyoruz ve otelimize yerleşiyoruz. Burası, rota boyunca en çok 

seveceğiniz yer olabilir. Kendinizi Orta Çağ’da hissetmenizi sağlayabilir. Ertesi gün öğle saatlerine 

kadar burada olacağız. Yakınlarda Budva, Perast gibi çok güzel ziyaret noktaları da bulunuyor. 

28 Aralık | Dubrovnik 

Kotor’a çok yakın mesafede bulunan Dubrovnik’e geçiyoruz. Game of Thrones’a ev sahipliği yapan, 

tarihi dokusunu koruyan, eğlencesi ve huzuru eşsiz bir kent burası… Gece yarısına kadar buradayız. 

29 Aralık | Ljubljana 

Avrupa’nın en güvenli kentlerinden biri olarak bilinen Ljubljana’da ilk olarak otelimize yerleşeceğiz. 

Çok düzenli ve güzel bir şehir burası. Slovenya hakkında güzel bilgiler bizi bekliyor. 

30 Aralık | Hallstatt, Viyana 

Nihayet Avusturya’dayız. İlk durağımız masalsı Hallstatt… Turun en güzel fotoğraflarını burada 

çekebilirsiniz. Ardından klasik müziğin başkenti Viyana’ya geçeceğiz ve geceye kadar burada kalacağız. 

31 Aralık | Prag 

Sabahın erken saatlerinde Prag’a varacağız ve otelimize yerleşeceğiz. Turun en eğlenceli günündeyiz. 

Akşama doğru yılbaşı eğlenceleri daha da hız kazanacak. Şehir zaten her haliyle kendine âşık ediyor. 

Yeni bir yıla böyle nefis bir şehirde girmek herkes için unutulmaz bir anı olacak. 

1 Ocak | Budapeşte 

Oteldeki kahvaltının sonrasında öğle saatlerinde Prag’a varacağız. Gece yarısına kadar bu güzel 

şehirde olacağız. Tarihi dokusu, eğlencesi, mutfağı ve manzarasıyla güzel bir deneyim… 

2 Ocak | Belgrad 

En sevdiğimiz şehirlerden birinde, Nikola Tesla’nın Belgrad’ındayız. Gezilecek birçok nokta var. 

Akşamlar da oldukça hareketli. Otelimiz de burada olduğu için son gecemizde doyasıya eğleneceğiz. 

Ertesi gün eve dönüş yolculuğumuz başlayacak. 

3 Ocak | Dönüş Zamanı 

Sabah erken saatlerde İstanbul’a doğru yola çıkacağız. Yol üzerinde Sofya’da ve Tekirdağ’da 

molalarımız olacak. Sınırdaki duruma göre akşam 20.00 – 23.00 arasında İstanbul’a varacağız. 
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