
BAŞTANBAŞA MISIR

Hurghada (3) Kahire (2) Sharm el Sheikh (3) 

İskenderiye ve Luksor'u Görme İmkanı.

1. GÜN CUMA, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-HURGADA

Saat 20:00 Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde buluşma. Gerekli işlemlerin
tamamlanmasının ardından,Saat 23:00 Pegasus Havayolları’na ait PC 620 sefer sayılı uçakla
Kızıldeniz’in en güzel beldelerinden birisi olan dünyaca ünlü Hurghada’ya hareket ediyoruz.

1. GÜN CUMARTESİ, HURGHADA

Saat 00:40 Hurghada’ya varış. Gerekli işlemlerin ardından otele transfer, odalara yerleşme ve
konaklama.Kahvaltı ve akşam yemeği otelimizde. Gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz
rehberlerimiz tarafından ekstra olarak düzenlenecek Denizaltı Turuna katılabilirler. Konaklama
otelimizde.

2. GÜN PAZAR, HURGHADA (LUKSOR)

Kahvaltı, akşam yemeği ve konaklama otelimizde. Gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz
tarafından ekstra olarak düzenlenecek Tam Günlük Öğle Yemekli Luksor Turuna katılabilirler.

3. GÜN PAZARTESİ, HURGHADA

Kahvaltı otelde. Gününüz serbest. Odalar saat 12:00'da boşaltılacaktır. (ÖNEMLİ NOT: Dileyen
misafirlerimiz otelin müsait olması durumunda ve rehberimize önceden haber vermek koşuluyla
ekstra ücret ödeyerek odalarından geç çıkış yapabilirler) Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından
ekstra olarak düzenlenecek Tam Günlük Öğle Yemekli Giftun Ulusal Parkı Orange Bay (Portakal
Koyu) Tekne Gezisine katılabilirler. Akşam yemeği otelimizde. Özel otobüsümüzle Mısır’ın başkenti,
Afrika kıtasının en önemli politik ve kültürel merkezlerinden birisi olan ve binlerce yıllık tarihin izlerini
süreceğimiz Kahire’ye hareket ediyoruz. Hurghada ile Kahire arasındaki mesafe 460 km'dir. Geceniz
otobüste geçecek.

4. GÜN SALI, HURGHADA-KAHİRE

Kahire'ye girmeden hemen önce bir tesiste vereceğimiz serbest zamanda kahvaltılarınızı ekstra olarak
yapabilirsiniz. Varışımızla birlikte otelimize gidiyoruz. Odalara yerleşme saat 14:00'da olacaktır. Tam
Günlük Kahire Ekstra Gezimize katılacak misafirlerimizle birlikte turumuza başlıyoruz. Katılmayacak
misafirlerimiz için serbest zaman. Turumuzun bitimi ile birlikte otelimize transfer ve odalara yerleşme.
Dinlenmeniz için serbest zaman. Konaklama otelimizde.

5. GÜN ÇARŞAMBA, KAHİRE

Kahvaltı otelimizde. Gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından ekstra olarak
düzenlenecek Tam Günlük Öğle Yemekli Kültürel Kahire & 3 Dinin Merkezi gezisine katılabilirler.
Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından akşam saatlerinde ekstra olarak düzenlenecek Nil’de
Yemekli ve Şovlu Tekne Turuna katılabilirler. Konaklama otelimizde.

6. GÜN PERŞEMBE, KAHİRE-SHARM el SHEİKH



Kahvaltı otelimizde. Otelden ayrılarak yapacağımız Kahire panoramik gezimizde Nil’in can verdiği bu
büyülü kentin belli başlı bölgelerini birlikte gezeceğiz: Sedat’ın Anıt Mezarı, Khan el Khalil-i
Çarşısı, Baron Sarayı, El Tahrir Meydanı, Nil boyunca uzanan şehir merkezi göreceğimiz yerlerden
sadece bazılarıdır. Turumuzun bitimi ile birlikte öğle yemeğimizi yerel bir restoranda alacağız.
Vereceğimiz serbest zaman esnasında dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından ekstra olarak
düzenlenecek Nil'de Filika Gezimize katılabilirler. Ardından, özel otobüsümüzle Kızıldeniz’in bir başka
muhteşem beldesi olan Sharm el Sheikh’e hareket ediyoruz. Kahire ile Sharm el Sheikh arasındaki
mesafe 500 km’dir. Varışımızla birlikte otele transfer ve odalara yerleşme. Akşam yemeği otelimizde.
(varış saatine göre geç akşam yemeği konseptinde olabilir.) Konaklama otelimizde.

7. GÜN CUMA, SHARM el SHEİKH

Kahvaltı ve akşam yemeği otelimizde.  Kahvaltının ardından yapacağımız panoramik Sharm şehir turu
esnasında, şehrin cazibe merkezi Naama Bay, eski şehir bölgesi, Al Sahaba Camii, Barış Anıtı gibi belli
başlı yerleri sizlere tanıtacağız. Gezi sonrasında serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz
tarafından ekstra olarak düzenlenecek Cam Dipli Tekne gezimize katılabilirler. Gününüzün
kalanı denize girmek, güneşlenmek ya da otelde dinlenmek için serbest. Konaklama otelimizde.

8 GÜN CUMARTESİ, SHARM el SHEİKH

Kahvaltı, akşam yemeği ve konaklama otelimizde. Gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz
rehberlerimiz tarafından ekstra olarak düzenlenecek Tam Günlük Öğle Yemekli Sakin Kent Dahab,
Lagunlar, Çöl ve Kanyon Turuna katılabilirler. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından ekstra olarak
düzenlenecek ATV veya Buggy Çölde Safari Gezisine katılabilirler.

9 GÜN PAZAR, SHARM el SHEİKH

Kahvaltı otelimizde. Gününüz serbest. Odalar Saat 12:00’da boşaltılacaktır. (ÖNEMLİ NOT: Dileyen
misafirlerimiz rehberimize önceden haber vermek ve otelin de müsait olması durumunda ekstra
ücret ödeyerek odalarından geç çıkış yapabilirler) Dileyen misafirlerimiz rehberlerimiz tarafından
ekstra olarak düzenlenecek Tam Günlük Öğle Yemekli Ras Mohammed Tekne Turuna katılabilirler.
Ardından Soho Meydanı'na transfer ve serbest zaman.

10 GÜN PAZARTESİ, SHARM el SHEİKH-İSTANBUL

Havalimanına transfer.
Saat 03:05 Pegasus Havayollarına ait PC 633 sefer sayılı uçakla İstanbul’a hareket ediyoruz.
Saat 06:45 İstanbul’a varış ve gezimizin sonu. Bir başka gezimizde görüşmek dileğiyle…
…

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER:

-  Pegasus Havayolları tarifeli seferleri ile İstanbul Sabiha Gökçen Hv. Lim./Hurghada, Sharm el
Sheikh/İstanbul Sabiha Gökçen Hv. Lim. Hatlarında ekonomi sınıf uçak bileti
- Havalimanı vergileri, uçuş güvenlik sigortaları
- Hurghada’da 3 gece, Kahire’de 2 gece ve Sharm el Sheikh’te 3 gece olmak üzere 3* otellerde
toplamda 8 gece oda-kahvaltı konaklama ve ilaveten 1 gece otobüs yolculuğu
- Sharm’da otelde alınacak 3 akşam yemeği
- Kahire’de yerel restoranda alınacak 1 öğle yemeği
- Hurghada’da otelde alınacak 3 akşam yemeği
- Sharm ve Kahire’de yapılacak olan panoramik şehir turları
- Program dahilinde olduğu açıkça belirtilmiş tüm havalimanı/otel/havalimanı ve şehirler arası
transferler



- Mısır deneyimi olan Profesyonel Türkçe Rehberi
- Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki Sorumluluk Sigortasıdır)

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:

- Yurtdışı Çıkış Harcı
- Ekstra turlar
- Vize Hizmeti (Sınırda Kapı Vizesi) (50 USD) (Tüm yaş gruplarındaki normal/bordo pasaport
hamili misafirlerimiz için geçerlidir. Yeşil Pasaportlu misafirlerimiz ÖDEMEZLER)
- Mısır Sınır Vizesi Güvenlik Soruşturması Hizmeti (175 USD) (Sadece 18-45 arası yaş grubunda
bulunan normal pasaport hamili misafirlerimiz vize ücretine ilaveneten öderler. Diğer yaş
grupları, Yeşil Pasaportlu misafirlerimiz ÖDEMEZLER. Bu işlem 15-21 gün arası sürebilmektedir.
Herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamak üzere geziye vakitlice kaydolup pasaportunuzun resimli
sayfasını whatsapp üzerinden satış temsilcimize ulaştırmanızı önemle tavsiye ederiz)
- Mısır Yerel Hizmet Bedelleri (Kişi başı 60 USD nakit olarak Mısır'a varışta toplanacaktır)
- Yukarıda ve programda dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her türlü hizmet .

-Zorunlu Seyahat sigortası 30 Euro 65 yaş üstü 35 Euro olup rezervasyonda acenteye
ödenir

Pegasus ile 9 Gece 10 Günlük Mısır Turu yakala.co’ya Özel İndirimlerle 7.499 TL!
• Tur Tarihleri, Tur Tarihleri9-23 Eylül , 7-21 Ekim , 18-25 Kasım 2-9-16 Aralık  2022 ,6-13-20-27 Ocak
2023,  3-10-17 -24 -Şubat 2023 ,3-10-17-24-31 Mart 2023, 7-21-28 Nisan 2023,5-12-19-26 Mayıs
2023,2-9-16 Haziran 2023   turlar için geçerlidir.
• REZERVASYON GEREKLİDİR.
• Fırsat fiyatı 2-3 kişilik odada kişi başı konaklama fiyatıdır.
•Tek kişilik konaklamalar için fiyat farkı 250 USD olup rezervasyon esnasında acenteye ödenir (2023
yılında 300 USD)

6-13 Ocak 2023   SEZON dönem farkı YOKTUR 9-23 Eylül , 7-21 Ekim , 18-25 Kasım , 2-9 -16 Aralık
,3-10-17 Şubat 2023,3-10-17-24 Mart 2023 Sezon dönem farkı kişi başı 25 USD , 31 Mart 2023,28
Nisan 2023, 5-12-19-26 Mayıs 2023, 2-9-16- Haziran 2023 Sezon dönem farkı kişi başı 45 USD ,
20-27 OCAK 2023  Sömestr Sezon farkı kişi başı 60 USD 21 Nisan 2023 Sezon farkı Kişi başı 70 USD
, ,7-14 Nisan 2023 Sezon farkı kişi başı 115 USD olup rezervasyon esnasında acenteye ödenir
• 0-2 yaş arası çocuklar için 150 Euro, 2 12 yaş arası çocuklar için ücret 8899TL + varsa sezon
dönem farkı + sigorta) öder.
• 3* Oteller, yarım pansiyon için geçerlidir Otelde   6 Akşam ve 1 Öğle Yemeği Dahidir 3* Delta
Kaoud Pyramids Hotel3* Elaria Hotel 3* Luna Sharm Hotel vb şeklindedir
İSTEĞE BAĞLI 4* otellere Upgrate yapılabilir (sorunuz )
• Seyahat sigortası (30 USD ) (Covid Kapsamlı) zorunlu olup rezervasyonda acenteye ödenir. (60
yaş üstü misafirler 35USD )
• Yalnızca belirtilen tarih opsiyonlarındaki turlar için geçerlidir.
• Tur fiyatına dâhil olan ve olmayan hizmetler ve tur programı, fırsat detayında belirtilmiştir.
• Dilediğin kadar kupon satın alabilir, hediye edebilirsin.
• Başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.

CORONA İLE İLGİLİ SEYAHAT BİLGİLENDİRMESİ:

Mısır'a gidişte ve Mısır'dan dönüşte çift doz aşınızı olduysanız ve son dozun üzerinden en az
15 gün süre geçtiyse PCR Testi gerekmemektedir. Aşılarınız tamam değilse hem gidişte hem



de dönüşte Negatif Sonuçlu PCR Testi gösterme mecburiyeti bulunmaktadır. 12 yaşından
küçük çocuklarda PCR Test zorunluluğu yoktur.

Lütfen, uçuş bilgilerinizi kalkışa 48 saat kala kontrol ediniz. Gezi program akışı ve uçak
parkurları içerik aynı kalmak sureti ile değişebilir. 

EKSTRA TUR KAMPANYA PAKETLERİMİZ

PAKET A-) EKONOMİK (TOPLAM 3 GEZİ-KİŞİBAŞI KAZANCINIZ 46 USD+SEÇECEĞİNİZ
DİĞER TURLARDA %10 İNDİRİM):
Tam Günlük Öğle Yemekli Luksor + Tam Günlük Öğle Yemekli Piramitler + Nil'de Filika =
Liste Fiyatı Yetişkin Toplam Ücret: 345 USD Yerine Kampanyalı Fiyat : 299 USD
Liste Fiyatı Çocuk Toplam Ücret: 245 USD Yerine Kampanyalı Fiyat : 229 USD

PAKET B- AVANTAJ  (TOPLAM 5 GEZİ-KİŞİBAŞI KAZANCINIZ 91 USD+SEÇECEĞİNİZ
DİĞER TURLARDA %15 İNDİRİM):
EKONOMİK PAKET+ 3 Dinin Merkezi Kültürel Kahire+ Ras Mohamed Tekne =
Liste Fiyatı Yetişkin Toplam Ücret: 540 USD Yerine Kampanyalı Fiyat : 449 USD
Liste Fiyatı Çocuk Toplam Ücret: 380 USD Yerine Kampanyalı Fiyat : 349 USD

PAKET C- PROMO (TOPLAM 7 GEZİ-KİŞİBAŞI KAZANCINIZ 156 USD+ SEÇECEĞİNİZ
DİĞER TURLARDA %20 İNDİRİM):
AVANTAJ PAKETİ+Giftun Adası Tekne + Dahab =
Liste Fiyatı Yetişkin Toplam Ücret: 755 USD Yerine Kampanyalı Fiyat : 599 USD
Liste Fiyatı Çocuk Toplam Ücret: 535 USD Yerine Kampanyalı Fiyat : 429 USD

PAKET D- SÜPER FIRSAT (TÜM TURLAR DAHİLDİR-KİŞİBAŞI KAZANCINIZ 221 USD):
Liste Fiyatı Yetişkin Toplam Ücret: 920 USD Yerine Kampanyalı Fiyat : 699 USD
Liste Fiyatı Çocuk Toplam Ücret: 655 USD Yerine Kampanyalı Fiyat : 499 USD 

EKSTRA TURLAR LİSTE FİYATLARI

LUKSOR (TAM GÜN/ÖĞLE YEMEKLİ)
Binlerce yıl öncesinde yaşanan Firavunlar Dönemi, gizemi günümüzde dahi tam olarak çözülememiş
çok sayıda özelliğe sahiptir. Dönemin en önemli yerleşim yerlerinden birisi ve günümüzde
Firavunların izlerini en iyi sürebileceğiniz yer ise tartışmasız olarak Luksor'dur. Hurghada'ya 260 km
mesafede yer alan kent, tatiliniz esnasında günübirlik ziyaret için idealdir. Sabah çok erken
saatlerinde otelimizden hareket edip gece saatlerinde geri döneceğimiz bu gezimizde Luksor
Tapınağı , Karnak Tapınağı (giriş ücreti dahil), Krallar  Vadisi (giriş ücreti dahil), Hatchepsut Tapınağı
(giriş ücreti dahil), Memnon Anıtları, Nil Deltası gibi dünyanın en nadide tarihi ve doğal
zenginliklerini göreceğiz ve bir çoğunu detaylıca gezeceğiz. Öğle yemeğimizi gezimiz esnasında
yerel bir restoranda alacağız.
Yetişkin Ücret: 180 USD
Çocuk 2-12 Yaş Ücret: 140 USD
GİFTUN ADASI ULUSAL PARKI ORANGE BAY TEKNE GEZİSİ (TAM GÜN/ÖĞLE YEMEKLİ)
Kızıldeniz'in en güzel adalarından birisi olan Giftun, sualtındaki hazinelerini ve diğer doğal
güzelliklerini kaybetmesin diye günümüzde Ulusal Rerzerv Alanı olarak korunmaktadır. Tam günlük
tekne gezimizde adanın tüm güzelliklerinden sonuna dek yararlanabilirsiniz. Limitli alkolsüz
içecekler ve öğle yemeği teknemizde servis edilecektir. Dileyen misafirlerimiz rehberimize önceden
haber vermek koşuluyla ve esktra ücret karşılığında scuba dalış yapabilirler. Şezlong ve şemsiye
ücreti, Ulusal Park giriş ücreti fiyata dahildir.  
Yetişkin Ücret: 65 USD
Çocuk 2-12 Yaş Ücret: 45 USD
Dalış Ücreti: 45 USD
DENİZALTI GEZİSİ
Gerçek bir denizaltı ile Kızıldeniz'in derinliklerine dalmak, rengarenk deniz canlılarını seyretmek
belki de hayatınızın en unutulmaz deneyimleri arasına girecek... Denizaltımız 22 metre derinliğe
kadar dalacaktır.
Yetişkin Ücret: 65 USD



Çocuk 2-12 Yaş Ücret: 45 USD
Bebek 0-2 Yaş Ücret: Ücretsiz
3 DİNİN MERKEZİ ve KÜLTÜREL KAHİRE (TAM GÜN/ÖĞLE YEMEKLİ)
3 büyük dinin dünyaya yayılma merkezlerinden birisi olan Kahire, dünyanın en eski İslami, Yahudi
ve Hıristiyanlık ibadethanelerine sahiptir. Hem 3 dinin tarihine hem de Mısır'ın kültürel özelliklerine
yoğunlaştığımız bu keyifli gezide Mohamed Ali Camii ve Kale (giriş ücreti dahildir), Mısır'ın ilk İslami
yapısı olan Amr ibn al-As Camii, Hz. Musa'nın bebekliğini geçirdiğine inanılan ve sonrasında
ibadethane olarak görev yapmaya başlayan Ben Azhar Sinagog'u, Hristiyanlık dünyasının en önemli
ibadethanelerinden birisi olarak kabul edilen Asılı Kilise, Mısır'ın en eski Hıristiyan ibadethanesi olan
Abu Serga Kilisesi, Mısır'ın en eski ve en önemlilerinden birisi olan St George Kilisesi, Memlük
Dönemi eseri olan Sultan Hasan Camii,Türbesi ve Medresesi,2021 yılında açılmış ancak sahip
olduğu eserlerle dünyanın en önemli müzeleri arasına hemen girmiş Medeniyet Müzesi (giriş ücreti
dahil) göreceğimiz yerlerden bazılarıdır. Öğle yemeğimizi gezimiz esnasında yerel bir restoranda
alacağız.
Yetişkin Ücret: 130 USD
Çocuk 2-12 Yaş Ücret: 90 USD
NİL’DE TEKNE GEZİSİ (AKŞAM YEMEKLİ)
Geçtiği her yerde köklü medeniyetler kurulmasına vesile olan Nil Nehri Kahire'nin de tam ortasından
geçmektedir. Nil nehri boyunca kurulu kentin en güzel manzaraları gece ışıklar altındadır. Bu büyülü
şehri Nil Nehri üzerinden bir de gece görmek isterseniz bu gezi tam size göre bir deneyim. Zengin
bir menüden oluşan akşam yemeği ve çok çeşitli gösteriler de cabası.
Yetişkin Ücret: 75 USD
Çocuk 2-12 Yaş Ücret: 50 USD
KAHİRE & PİRAMİTLER TURU (TAM GÜN/ÖĞLE YEMEKLİ)
Kahire'ye gelip de görmeden dönmenin olmayacağı tüm yerleri kapsayan bu gezimizde Giza
Piramitleri ve Sfenks (giriş ücreti dahil), Kahire Ulusal Müzesi (giriş ücreti dahil) gezeceğimiz
yerlerden sadece bazılarıdır. Öğle yemeğini gezi esnasında yerel bir restoranda alacağız.
Yetişkin Ücret: 130 USD
Çocuk 2-12 Yaş Ücret: 90 USD
NİL’DE FİLİKA GEZİSİ
Otantik yelkenli filikalarla Nil Nehri üzerinde bir gezi yapıp, ihtişamlı Kahire'yi bir de nehrin
üzerinden görmek ister misiniz? Gezi esnasında alkolsüz içecek, meyve ve atıştırmalık ikramlarımız
olacaktır. Not: Havanın müsait olmaması durumunda motorlu tekneler kullanılacaktır. 
Yetişkin Ücret: 35 USD
Çocuk 2-12 Yaş Ücret: 25 USD
CAM DİPLİ TEKNE GEZİSİ
Dünyanın en renkli ve en güzel sualtı yaşamına sahip denizlerinden birisi olan Kızıldeniz'in
hazinelerini tabanı camdan yapılmış bir tekneden zahmetsizce izlemek isterseniz bu gezi sizin için
biçilmiş kaftan.
Yetişkin Ücret: 25 USD
Çocuk 2-12 Yaş Ücret: 15 USD
SAKİN KENT DAHAB, LAGUNLAR, ÇÖL ve KANYON GEZİSİ & MOTOSAFARİ
Kahvaltının ardından özel aracımızla otelimizden hareket ederek, Kızıldeniz’in en güzel koylarından
birisi olan 3 Havuz bölgesine gidiyoruz. Burada bulunan Bedevi çadırlarında mola veriyoruz.
Vaktinizi, bölgenin adına ilham veren deniz içinde iç içe geçmiş havuz görünümlü resiflerde şnorkel
ile Kızıldeniz’in akvaryum gibi olan sualtı yaşamını gözlemleyip, denize girip güneşlenebilirsiniz. (1
adet meşrubat ve 1 adet su ikramımızdır) Ardından ATV ile Çöl ve Kanyon Gezisi yapıyor ve Vaha'da
bulunan Bedevi Yerleşimini ziyaret ediyoruz. Sonrasında, develer ile deniz kenarında keyifli bir gezi
yapıyoruz. Bölgedeki keşfimizin bitimi ile birlikte sakin ve huzurlu atmosferi, cana yakın ama
rahatsızlık vermeyen insanları ile ünlü Dahab’a giderek burada deniz kenarında bulunan
restoranlardan birinde öğle yemeğimizi alıyoruz. Vereceğimiz serbest zamanda çarşıda gezip
alışveriş yapabilirsiniz. Sonrasında, Kızıldeniz’in Maldivleri olarak ünlenmiş Dahab Lagun Bölgesine
giderek denize girebilmeniz ve güneşlenebilmeniz için serbest zaman veriyoruz. Keyifli gezimizin
bitmi ile birlikte otelimize transfer.
Yetişkin Ücret: 150 USD
Çocuk 2-12 Yaş Ücret: 110 USD
RAS MOHAMMED TEKNE GEZİSİ TAM GÜN/ÖĞLE YEMEKLİ)
Batıda Süveyş Kanalı, doğuda ise Akabe Körfezine bakan Ras Mohamed Milli Parkı, Kızıldeniz'in en
güzel yerlerinden birisidir. Mangrov ağaçları, tuz göletleri, bakir plajları, doğal çöl yapısı, inanılmaz
güzellikteki sualtı yaşamı ile Mısır'a gidenlerin mutlaka ziyaret etmek istedikleri yerlerden birisidir.
Tam günlük ve öğle yemekli tekne gezimizde Ras Mohamed'in tüm güzelliklerinin tadını doyasıya
çıkarabileceksiniz. Teknemizde, alkolsüz limitli içecekler ikram edilecektir. Dileyen misafirlerimiz
rehberimize önceden haber vermek kaydı ile scuba dalış gerçekleştirebilirler.
Yetişkin Ücret: 65 USD



Çocuk 2-12 Yaş Ücret: 45 USD
Dalış Ücreti: 45 USD

ÖNEMLİ NOTLAR: Kampanya paketlerimizin satın alındıktan sonra iptali
mümkün değildir. Paket dahilindeki tur ya da turlara katılamamanız durumunda iade
yapılmaz. Gezilere yeterli katılım olması gerekir, aksi durumda yerine başka tur önerilir
ya da iade işlemi gerçekleştirilir. Çocuk indirimleri 2-12 yaş grubu için uygulanır. 0-2 yaş
grubu bebekler uygun olan gezilere ücretsiz katılırlar.

ÖNEMLİ BİLGİLER:
• Dilediğiniz kadar fırsat kodu alabilir, kullanabilir ve sevdiklerinize hediye
edebilirsiniz.
• 9517 A GRUBU TÜRSAB ÜYESİDİR.
• Programlarda havayolu, uçak saatleri, ekstra tur fiyatları değişiklik gösterebilir.
Gideceğiniz tarihe göre Tur program içeriği farklı olabilir çok tarihli ilanlarda
gideceğiniz tarihe göre programı acenteden talep edebilirsiniz.
• İlanda birçok farklı tarih mevcut olup; İndirim kuponu ile işlem tarih seçimi
yapıldıktan sonra paket tur işlemine geçer • Rezervasyon yapılıp onay
verildikten sonra iptal, iade söz konusu değildir.
• Genelde uygun fiyata satılan fırsat ve indirimli turlarda ve acentenin operatör
olarak garanti altına girip ödemelerini yapmak zorunda olduğu, satış
yapılmadığı veya katılımcının tura katılmadığı durumlarda dahi acentenin tur
kapsamında boş kalan yerlerin bedelini ödediği turlardır. Yukarıdaki her
kampana türünde de geçerli olmak üzere; Kampanya turlara katılan her
katılımcı -tarih gözetmeksizin- herhangi bir şekilde sözleşmeyi iptal etmek
isterse sözleşme bedelini iade alamayacağını kabul eder.
• Paket tura katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün
öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir.
• Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur
parkurunda değişiklik olabilir.
• Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler
gerçekleştirilebilir.
• Programlarda belirtilen geziler rehberin inisiyatifinde herhangi bir nedenden
dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.
• Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde
gerçekleşir. Katılmak istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.
•  Fuar, kongre, seminer gibi yoğun dönemlerdeki otel konaklamaları şehir
dışında yapılabilir.
• Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin
verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik
katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az katılım olduğu takdirde
rehberin inisiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek
gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından acente sorumlu
tutulamaz.
• Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.
• Üç kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup bu tip
odalarda üçüncü kişiye tahsis edilen yatak, standart yataklardan küçüktür. Üç
kişilik odalar bir büyük yatak ve bir ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar
açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan türdedir; tur katılımcısı üçüncü
kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak



tipini kabul ettiğini beyan etmiş sayılır. Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında
kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.
• Dilediğin kadar kupon satın alabilir, hediye edebilirsin.
•  Başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.
•


