
Uçaklı Yavru Vatan Kıbrıs Kültür Turları

Her Pazartesi Gidiş / Perşembe Dönüş 3 Gece 4 Gün
Pegasus Hava Yolları Farkıyla

Pazartesi - Perşembe Hafta İçi 3 Gece 4 Gün

3 GECE
Hafta

İçi

Otel Seçeneği SNG DBL/PP EXB 0-1,99
Yaş

2-5,99
Yaş

6-11,99
Yaş

3 * Oteller * * 879,00 ₺ 99,00 ₺ 559,00 ₺ 719,00 ₺
4* yada 5* Oteller * * 999,00 ₺ 99,00 ₺ 559,00 ₺ 789,00 ₺

Unutulmaz Kıbrıs tatiliniz için en iyi oteller, uçak ulaşım hizmetleri ve kültür
programları seçilerek oluşturulan Kıbrıs Turları sizi tarih, deniz, eğlence ve kaliteli
otelleriyle büyüleyen Akdeniz’in İncisine yapılacak bir yolculuğa, Kıbrıs Turumuza

davet ediyoruz

» 1. GÜN PAZARTESİ : İSTANBUL - LEFKOŞA - OTEL
Sabah Sabiha Gökçen Havalimanında buluşup check-in işlemlerimizi tamamladıktan 
sonra Kıbrıs turumuza başlıyoruz. Ercan Havalimanında bizi bekleyen servis aracımız 
ve rehberimizle buluşuyoruz. Odaların müsait olması durumunda resepsiyondan
anahtarlarımızı alıp yarın başlayacağımız turumuz için gün boyu dinleniyoruz. Dileyen 
misafirlerimiz otelin aktivitelerinden faydalanabilir veya Casino’da şanslarını
deneyebilirler. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

» 2. GÜN SALI : BEŞPARMAK DAĞLARI - BEYLERBEYİ KÖYÜ - BELLAPAİS 
MANASTIRI - ST.HİLARİON KALESİ - KARAOĞLANOĞLU ŞEHİTLİĞİ - AÇIK 
HAVA MÜZESİ - GİRNE - GİRNE KALESİ - ARKEOLOJİ MÜZESİ - GİRNE 
LİMANI
Girne dağlarının eteğinde bulunan ve eski bir Rum köyü olan Beylerbeyi Köyüne 
gidiyoruz. Orada 12.yy.da tamamlanan gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri 
olan Bellapais Manastırını yemyeşil dokusuyla Beylerbeyi Köyünü görüp fotoğraf
çekmek veya çay kahve içmek isteyen misafirlerimiz için verilecek molanın ardından, 
Beşparmak dağları üzerine kurulmuş üç büyük kuleden en batıda yer alan St.
Hilarion Kalesi ziyaret edip, 1974 yılında, ilk kara harekâtının başladığı nokta olan
Karaoğlanoğlu bölgesindeki Karaoğlanoğlu ġehitliğini ziyaret ediyoruz. Rum

ordusunun Türk ordusuna karşı kullanmış olduğu ağır silahların yer aldığı Açık Hava 
Müzesini ve ardından da yavuz çıkarma körfezini, barış ve özgürlük anıtını panoramik 
olarak görüyor ve adanın en sıcak dokusuna sahip Girne şehrine doğru gitmek için
harekete geçiyoruz. Girne’de ilk olarak şehri korumak amacıyla inşa edilen 
tarihi Girne Kalesini ve içerisinde bulunan zindanlarını Arkeoloji Müzesini ve
dünyadaki şuana kadar çıkartılabilmiş en eski 2300yaĢındaki ikinci Gemi Batığını 
görüyoruz. Daha sonra geçmişte ticari amaçlarla kullanılan ve adayı Ortadoğu’nun en 
büyük ticaret merkezine çeviren tarihi Girne Limanının kuşbakışı görüntüsünü
aldıktan sonra Girne şehrinde serbest zaman verilecektir. Verilen serbest zamanda, 
dileyen misafirlerimiz Girne limanında kahvesini yudumlayabilir, Kıbrıs Evi olarak
adlandırılan restoran da Kıbrıs mutfağına özgü yemeklerin tadına bakabilir, dileyenler 
de Girne çarşıda bulunan mağazalarda alışverişini yapabilir. Daha sonra otobüste 
buluşup otellerimize gitmek üzere hareket ediyoruz otelde alınacak akşam
yemeğinden sonra Casino’da şans denemek, vakit geçirmek isteyenler yanı sıra otel 
aktivitelerinden yararlanabilir veya ilerleyen saatlerde hareketlenmeye başlayan
barlarında ilerleyen vakitlere kadar eğlenebilirsiniz.



» 3. GÜN ÇARŞAMBA : LEFKOŞA - MAKARİOS SARAYI - BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ - 
BARBARLIK MÜZESİ - CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI - GİRNE KAPISI -
MAGOSA SURLARI - LALA MUSTAFA PAŞA CAMİİ - VENEDİK SARAYI - NAMIK 
KEMAL'İN ZİNDANI - KAPALI MARAŞ - ST. BARNABAS İKON VE ARKEOLOJİ 
MÜZESİ - KRAL MEZARLARI

Sabah kahvaltısının ardından otelden hareket ederek Lefkoşa şehri ile Girne’yi 
birbirine bağlayan Lefkoşa – Girne boğazı vadisini kullanıp adanın iç kesimine doğru 
ilerlerken Makarios’un Sarayının panoramik görüntüsünün ardından Kıbrıs’taki en 
büyük şehitlik olan Boğaz ġehitliğini ziyaret edip başkent Lefkoşa’ya geçiyoruz.
Lefkoşa’da Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğunun küvette katledildiği

ev; Barbarlık Müzesini ziyaretin etmemizin ardından da adayı iki farklı bölgeye 
ayıran yeşil hat sınır çizgisinden kesitleri, Lefkoşa‘yı kasnak gibi saran Lefkoşa
surlarını, CumhurbaĢkanlığı Sarayı’nı, şehre girişi sağlayan üç orijinal kapıdan biri
olan tarihi Girne Kapısını gördükten sonra da Gazimağusa’ya doğru harekete

geçiyoruz. Uçsuz bucaksız gibi görünen Mesarya ovasından geçip Gazimağusa 
bölgesine varıyoruz ve serbest zaman veriyoruz. Verilen serbest zamanda, dileyen 
misafirlerimiz Magosa Surları içinde kahvesini yudumlayabilir, Temel Reis olarak 
adlandırılan restoran da Kıbrıs ve Türk mutfağına özgü yemeklerin tadına bakabilir, 
Petek Pastanesi olarak adlandırılan yerde Kıbrıs’a özgü tatlıların tadına bakabilir,
dileyenler de Magosa Surlar içinde mağazalarda alışverişini yapabilir. Serbest zamanın 
bitişinden sonra Lala Mustafa PaĢa Camiyi, Venedik Sarayıkalıntılarını, ünlü Namık
Kemal meydanı ve vatan şairi Namık Kemal’in Zindanını, hayalet şehir olarak 
günümüze kadar gelen Kapalı MaraĢ sınır gezisini tamamladıktan sonra, adada ilk
kez Hıristiyanlığı yaymaya çalışan St.Barnabasa hitaben inşa edilen bugünkü St

Barnabas ikon ve arkeoloji müzesini ziyaret edip, Kral Mezarlarını panoramik 
gördükten sonra otellerimize gitmek üzere hareket ediyoruz, otelde alınacak akşam 
yemeğinden sonra Casino’da şans denemek, vakit geçirmek isteyenler yanı sıra otel 
aktivitelerinden yararlanabilir veya ilerleyen saatlerde hareketlenmeye başlayan
barlarında ilerleyen vakitlere kadar eğlenebilirsiniz.

» 4. GÜN PERŞEMBE : SERBEST ZAMAN ve DÖNÜŞ TRANSFERİ
Tatilin  tatlı  yorgunluğunu  üzerimizden  atana  kadar  dinlendikten  sonra  Otelimizde
aldığımız sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz otelde havuz ve denizin
keyfini çıkarabilirler.  Dileyen misafirlerimiz ise Girne şehir merkezinde keyifli  zaman
geçirebilirler.  Rehberlerimizin  bildirdiği  dönüş  transfer  saatinde  otelimizin
resepsiyonunda hazır olunması gerekmektedir.

Bir sonraki turlarımızda görüşmek üzere siz değerli SSCTur misafirlerimizle
vedalaşıyoruz.



» UÇAKLI KIBRIS TURU HAKKINDA
· Uçaklı turlarımızda katılım gösteren misafirlerimizin uçak biletleri GRUP PNR 
şeklinde düzenlenmektedir. Uçak biletleriniz elektronik bilet olup; Check-in işlemleri

T.C.  Vatandaşlık  numarası  taşıyan  kimlikleriniz  ile  satın  aldığınız  turun  uçuşunun
yapılacağı  havayoluna  ait  kontuara  başvurularak  gerçekleştirilmektedir.  Bu  nedenle
turunuzun uçuşuyla ilgili bilet numarası veya PNR verilmemektedir.

· Satın  alınan  uçaklı  turunuz  için  uçak  saatlerinde  yaşanacak  herhangi  bir
değişiklik,  bunların  yanı  sıra  turunuzun  rehber  bilgilendirmesi  turun  başlangıç
gününden 1 gün öncesinde rezervasyonlarınızda  belirteceğiniz  Gsm numaralarınıza
SMS veya Kültür Tuları departmanımız tarafından aranarak bildirilecektir.

· Uçaklı Kıbrıs Turuna katılan misafirlerimizin uçak kalkış saatlerinden en az 2 saat
öncesinde  Sabiha  Gökçen  Havalimanı  Dış  Hatlar  Gidiş  Terminalinde  Pegasus
Havayolları  Kontuarı  önünde  T.C  Nüfus  Cüzdanları  ile  birlikte  bulunmaları
gerekmektedir. Pegasus Havayollarına ait İstanbul-Lefkoşa (Ercan) Uçağı ile K.K.T.C'ye
uçuş sonrası, Ercan Havalimanına indikten sonra havalimanı çıkış kapısında SSCTur
rehberleri tarafından karşılanıyoruz.

· Ailesi ile birlikte seyahat etmeyecek olan 18 yaş altı misafirlerimizin KIBRIS’ a
geçişleri  için  NOTER den onaylı  MUVAVFAKATNAME almaları  gerekmektedir.  Devlet
memuru olan misafirlerimiz kurumlarından onay yazısı almaları gerekmektedir.

· Kıbrıs’ta Gsm hatlarını  kullanacak misafirlerimizin ülkemizden çıkış  yapmadan
kullanmış  oldukları  operatörleri  ile  görüşerek  Gsm  hatlarını  yurt  dışı  dolaşıma
açtırmaları gerekmektedir.

Uçaklı tur paketi satın alan misafirlerimiz yukarıda belirtilen maddeleri PEŞİNEN kabul 
eder.

» FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ
- 3 Gece 4 Gün Yarım Pansiyon Konaklama
- 3 Sabah Kahvaltısı
- 3 Akşam Yemeği
- Ercan-Girne-Ercan Gidiş Dönüş transferler
- Tüm çevre gezileri
- Profesyonel kokartlı rehberlik hizmetleri
- Türkiye-Kıbrıs-Türkiye gidiş/dönüş uçak biletleri

Otel Bilgisi :
- 3* Konaklamalı Paket Otelleri: Park Palace Kyrenia Hotel, Dorana Hotel, Leton 
Aphrodite Hotel, Altınkaya Holiday Village, The Olive Tree Hotel, Büyük Anadolu Girne
Hotel yada Benzeri Oteller.
- 4* yâda 5* Konaklamalı Paket Otelleri: Ada Beach Hotel, Pia Bella Hotel,

Denizkızı Hotel &Royal Hotel, Grand Pasha Hotel Casino, Oscar Resort Hotel Casino, 
Riverside Garden Resort yada Benzeri Oteller

Not: Yukarıda belirtilen otellerimizde doluluk yaşandığı takdirde benzeri otellerde 
konaklama sağlanacaktır.



» FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
- Otelde Alınacak olan alkollü ve alkolsüz içecekler
- Tüm Öğle yemekleri ve tüm yemeklerde alınan içecekler
- Tüm kişisel harcamalar
- Ekstra belirtilen organizasyonlar
- Müze ören yeri giriş ücretleri
NOT :     Pasaport ile çıkış yapacak olanların Pasaport Harç Pulu (15 TL) misafire aittir. 
(Nüfus cüzdanı ile çıkış yapmaları tavsiye edilir) Sürücü Belgesi ile alana giden yolcu 
kesinlikle uçamaz.

» KULLANILACAK ARAÇLAR
Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri Kişi Sayılarına göre aşağıdaki şekilde
sınıflandırılır.
Her turumuzda bulunan kişi sayısına göre aşağıda bulunan araç tipleri tayin edilir.

OTOBÜSLER: (25 - 46 KiĢi Sayılarında Kullanılır)

>MERCEDES Travego/Tourismo  46+1+1 kostaklandırma,  abs,  asr,  Klima,  2adet
monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu
için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı (cep telefonu kullanılmaz)

>NEOPLAN  Cityliner/Tourliner  46+1+1  koltuklandırma,  abs,  asr,  Klima,  2adet
monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu
için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı (cep telefonu kullanılmaz.)

>MITSUBISHI Safir 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet
buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi,
cd ve dvd oynatıcı (cep telefonu kullanılabilir)

MIDIBUSLER: (17 - 24 KiĢi Sayılarında Kullanılır)

>ISUZU TURKUAZ 31+1 koltuklandırma, Yatar otobüs koltuklu, abs, asr, Klima, 1adet
monitör, 1 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu
için ses sistemi, cd

ve dvd oynatıcı

MINIBUSLER: ( 16’ya kadar KiĢi Sayılarında Kullanılır)

>VW VOLT  12+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs Deri koltuklu, abs,
asr, Klima, 1 adet buzdolabı, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve
dvd oynatıcı

>MERCEDES SPRINTER  12+1 koltuklandırma, Özel  tasarlanmış Yatar otobüs Deri
koltuklu, abs, asr, Klima, 1 adet buzdolabı, okuma lambaları, rehber anonsu için ses
sistemi, cd ve dvd oynatıcı
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