
 

 
Amerikan Kowboyları ve Jazz Müziğin Peşinde Amerika 

Houston (2) (NASA-Johnson Space Center ve Galveston & Kemah) 
Dallas (2) (Southfork Ranch & Stockyards) New Orleans (2) (Tekne ile Louisiana deneyimi & Mississippi 

Nehri ve  Nostaljik Buharlı Gemi)  & Chicago (2) (Willis Kulesi ve Tekne Turu) 
 

19 Mayıs & 23 Haziran 2023 
8 Gece – 9 Gün 

 

 
 

1. Gün: İSTANBUL / HOUSTON 
İstanbul Yeni Havalimanı THY Havayolları kontuarı önünde saat 06:30’da Turvigo yetkilisi ile buluşma.  
Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerinden sonra THY Havayolları’nın TK133 nolu seferi ile saat 08:25’de ABD’nin 
4. Büyük şehri olan Houston’a hareket ediyoruz. Yerel saat ile 13:25’de Houston’a varış. Pasaport işlemleri 
ve valiz alımının ardından havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile otelimize transfer. Odaların 
dağılımından sonra dinlenmek için serbest zaman. Akşam dileyen misafirlerimiz rehberimiz eşliğinde 
çevresinde ve yakınlardaki Sam Houston Park’ta yürüyüş yapabilir, bölgedeki restoranlarda akşam 
yemeklerini alabilirler. Geceleme otelimizde.   
 
2. Gün: HOUSTON / DALLAS   
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra otelimizden check out yaparak Houston  şehrini tanıtan yarım günlük 
panoramik bir tur yapacağız. Bu tur esnasında Houston tarihi şehir merkezi, Konvansiyon merkezi, Market 
Square Park , Chase Kulesi, Tunnel System, Şehir Meclisi binası ve Tarihi Texas Bulvarı  panoramik olarak 
görülecek yerler arasında. Şehir turunun ardından arzu eden misafirlerimiz rehberimizin Ekstra olarak 
düzenleyeceği ABD’nin en büyük Uzay Araştırma Merkezi olan NASA-Johnson Space Center ve Galveston & 
Kemah Turu’na katılabilirler. Bu turumuzda ABD’nin uzay araştırmalarının yapıldığı, uzaya roketler, uydular 
ve Uzay Mekiklerinin fırlatıldığı platformları gezip fotoğraflayabileceksiniz.  
Aya ilk insan gönderilen uzay merkezinin orijinal kontrol odasını görecek hediyelik eşyalar satın 
alabileceksiniz. Uzay merkezi gezimizin ardından Houston şehrinin Meksika körfezine açıldığı konumundaki 
iki güzel sayfiye yeri olan Galveston ve Kemah kasabalarını gezeceğiz. Galveston’da Porretto Plajı, üzerinde 
birbirinde güzel malikanelerin ve otellerin bulunduğu Seawall Bulvarı göreceğimiz yerler. Ardından 
gideceğimiz Kemah’ta ise üzerinde birçok cafe, restoran ve hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu 
Boardwalk’ta yürüyüş yapacak ve Kemah’ın hareketli sosyal yaşamına tanıklık edeceğiz. Gezimizin ardından 
otele dönüş. Geceleme otelimizde. 
 



 

 
 
 

   
 

3. Gün : HOUSTON / DALLAS   
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra otelimizden check out yaparak özel aracımız ile ABD’nin Texas Eyaletinin 
petrol milyonerleri ile bilinen en popüler  şehri Dallas’a hareket ediyoruz. Yaklaşık 5 saat sürecek bu 
yolculuktan sonra  Dallas’a varışımızda otelimize transfer olmadan önce bu düzenli şehri tanıtan yarım günlük 
panoramik bir tur yapacağız. Bu turumuzda şehrin tarihi Batı yakası olarak bilinen West End bölgesi ve 
buranın en önemli noktası olan ve ABD’nin en popüler başkanlarından John F. Kennedy’nin suikaste kurban 
gittiği Dealey Plaza, Pioneer Plaza, Farmers market ve Şükran günü binlerce kişinin toplandığı meşhur 
Thanksgiving Square göreceğimiz yerlerden bazıları. Şehir turundan sonra otelimize transfer. Odaların 
dağılımından sonra dinlenmek için serbest zaman. Geceleme otelimizde. 
 

    
 

4. Gün : DALLAS (SOUTHFORK RANCH - STOCKYARDS)  
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra dinlenmek, çevreyi gezmek ve alışveriş yapmak için serbest zaman. Arzu 
eden misafirlerimiz rehberimizin Ekstra olarak düzenleyeceği, yıllarca tüm dünya televizyonlarında 
yayınlanmış olan meşhur “Dallas” dizisinin çekildiği Southfork Ranch & Stockyards Turu’na katılabilirler. 
Burada yapacağımız gezintide yıllarca bizleri televizyona kilitleyen dizinin çekimlerinin yapıldığı Ewing 
Malikanesini gezecek, iç ve dış mekanlarda fotoğraf çekme şansımız olacak. Bu gezintinin ardından serbest 
olarak öğle yemeğimizi alacağız. Daha sonra Dallas’ın en büyük ilçesi olan Fort Worth’te bulundan 
Stockyards’a gideceğiz. Burası 1800’lü yılların kowboy kasabasını andıran görüntüsü, paket taşla kaplı yolları, 
sokaklarda gezen atlı kowboyları ile adeta bizleri bir western filminin içine götürecek. Uzun boynuzlu Texas 
Buffalo’ları görecek ve eğer varsa bir Rodeo Show’u seyredeceğiz. Turumuzun ardından otelimize geri 
döneceğiz. Geceleme otelimizde. 
 

 

 

 



 

 

 

 

5. Gün : DALLAS / NEW ORLEANS  
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra havalimanına transfer. Check-in işlemlerinden sonra yerel  Havayolları ile 
Amerika’da Jazz müzüğün doğduğu yer olarak bilinen, tarihi binaları ile ünlü ve Mississippi nehrinin denizle 
buluştuğu şehir New Orleans’a hareket. Varışta havalimanında bizleri bekleyen otobüsümüz ile otelimize 
transfer olmadan önce bu güzel şehri tanıtan yarım günlük panoramik bir tur yapılacaktır. Bu tur esnasında 
French Quarter , Tarihi Jackson meydanı, St. Charles Bulvarı , City of the Dead , Mardi Gras festival alanı ve 
Festival Kral ve Kraliçesinin evleri göreceğimiz yerlerden bazıları. Ayrıca New Orleans’ın meşhur Garden 
District bölgesini dolaşacağız. 1800’lü yılların ortalarında ülkede kuzey – güney tartışmaları yaşanırken zengin 
güneylilerin kendilerine inşa ettirdikleri ihtişamlı malikaneleri görecek, French Quarter bölgesini yürüyerek 
keşfetme şansına sahip olacağız. Lafayette mezarlığı, ünlü yazar Anne Rice’ın evi ve French market 
göreceğimiz yerler arasında. Tur bitiminde otelimize transfer.  Odaların dağılımından sonra dinlenmek için 
serbest zaman. Akşam dilerseniz New Orleans’ın gece hayatının merkezi olarak bilinen ve Jazz barları ile ünlü 
Bourbon caddesinde yürüyebilir, alışveriş yapabilir ve barlarda jazz müziği eşliğinde içkilerinizi 
yudumlayabilirsiniz. Geceleme otelimizde. 
 

  
 

6. Gün : NEW ORLEANS       
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra dinlenmek, çevreyi gezmek ve alışveriş yapmak için serbest zaman. Arzu 
eden misafirlerimiz rehberimizin Ekstra olarak düzenleyeceği yarım günlük Tekne ile Louisiana deneyimi 
turuna katılabilirler. Bu turumuzda kısa bir araç yolculuğunun ardından otantik teknemize bineceğimiz 
iskeleye varacağız. Ardından güçlü motorla donatılmış bir tekne ile Louisiana eyaletinin karakteristiği olan 
sazlık ve bataklıklar arasında ilerlerken bölgenin ev sahibi olan timsahlar, rakunlar , yaban domuzları, 
kaplumbağalar ve kuş çeşitlerini gözlemleme şansına sahip olacağız. Ayrıca sadece tekne ile görebileceğiniz 
tipik Louisiana evlerinin bulunduğu otantik köyleri de görme şansımız olacak. Tur bitiminde hediyelik eşyalar 
da alabileceksiniz. Öğleden sonra dinlenmek, çevreyi gezmek ve alışveriş yapmak için serbest zaman. 
Akşamüstü arzu eden misafirlerimizle Ekstra olarak Mississippi Nehri  Nostaljik Buharlı Gemi Turu‘nu 
gerçekleştireceğiz. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
 

Bu turumuzda New Orleans’ın incisi diye bilinen Mississippi nehrinde tarihi buharlı gemi ile gezinti yapacak, 
bu güzel şehri bir de nehir manzarası ile görme şansına sahip olacaksınız ve bu tarihi gemide dinleyeceğiniz 
Jazz Müzik eşliğinde hoşça vakit geçireceksiniz. Akşam yemeğimizi de bu gemide alacak ve otelimize geri 
döneceğiz. Akşam dilerseniz New Orleans’ın gece hayatının merkezi olarak bilinen ve Jazz barları ile ünlü 
Bourbon caddesinde yürüyebilir, alışveriş yapabilir ve barlarda Jazz müziği eşliğinde içkilerinizi 
yudumlayabilirsiniz. Geceleme otelimizde. 
 

 
 

7. Gün : NEW ORLEANS / CHICAGO       
Sabah erkenden alınacak kahvaltıdan sonra havalimanına transfer. (Bu sabah kahvaltı paket olarak alınabilir.) 
Yerel Havayolları ile sabah saatlerinde ABD’nin iş ve finans merkezi olarak bilinen Chicago’ya hareket. Öğlen 
saatlerinde varış ve havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile otelimize transfer olmadan önce bu 
güzel şehri tanıtan panoramik bir tur yapacağız. Bu turumuzda, Dünya’nın ilk gökdelenlerinden Hancock ve 
Sears Kuleleri, Tarihi Grant Park,  Buckingham Çeşmesi, halka açık sanat eserleri olan Picasso ve Miro’nun 
eserleri, Michigan Avenue ve Magnificent Mile görülecek yerler arasında. Turdan sonra otelimize transfer. 
Odaların dağılımından sonra çevreyi gezmek ve dinlenmek için serbest zaman. Geceleme otelimizde. 



 

   
 

8. Gün : CHICAGO 
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra dinlenmek, çevreyi gezmek ve alışveriş yapmak için serbest zaman. (Bugün 
odalarımızı en geç öğlen 12:00 de boşaltmanız gerekmektedir, valizleriniz havalimanına hareket saatine 
kadar oteldeki emanet odasında muhafaza edilecektir) Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin Ekstra olarak 
düzenleyeceği  Willis Kulesi ve Tekne Turu’na katılabilirler. Bu turumuzda gökdelenler şehri olarak 
adlandırılan Chicago’nun sembolü olarak kabul edilen Willis Kulesinin ziyaretçi merkezine çıkacak, şehrin 
manzarasını yaklaşık 400 metre yükseklikten seyredeceğiz. Ardından Chicago nehrinde tekne ile yaklaşık 1,5 
saat sürecek bir tur yapacak ve bu şehre neden gökdelenler şehri dendiğini daha iyi anlayacağız. Öğleden 
sonra alışveriş yapmak ve şehri tanımak için serbest zaman. Akşamüstü Chicago Uluslararası Havalimanına 
transfer. Check-in pasaport ve gümrük işlemlerinden sonra Türk Havayolları’na ait TK 06 nolu sefer ile saat 
21:40 da İstanbul’a hareket. Geceleme uçakta. 
 

9. Gün : İSTANBUL 
Yerel saat ile 16:10 de İstanbul’a varış. Turumuzun sonu. 
 
TOPLAM 8 GECE / 9 GÜN 
 
TUR ÜCRETLERİ : 
2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI ÜCRETİ   : 3.250 USD  
 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ: 
*İstanbul / Houston – Chicago / İstanbul arası Türk Havayolları ile ekonomi sınıfı gidiş dönüş uçak bileti. 
*Dallas – New Orleans / New Orleans – Chicago arası yerel havayolları ile ekonomi sınıfı tek yön uçuşlar ve 
yerel havalimanı vergileri. 
*Houston’da 2 gece Crowne Plaza River Oaks Hotel veya bir benzerinde Oda&Kahvaltı bazında konaklama. 
*Dallas’ta 2 gece  Sheraton Dallas Galleria Hotel veya bir benzerinde Oda&Kahvaltı bazında konaklama. 
*New Orleans’ta 2 gece Days Inn by Wyndham Ponchartrain otel veya bir benzerinde Oda&Kahvaltı 
bazında konaklama. 
*Chicago’da 2 gece Warwick Allerton Hotel veya bir benzerinde Oda&Kahvaltı bazında konaklama. 
*Tüm şehirlerde yarımşar günlük panoramik şehir turu. 
*Tüm şehirlerde Havalimanı – otel –havalimanı transferleri 
*Türsab Zorunlu seyahat sigortası 
*Profesyonel Türkçe rehberlik ve asistanlık hizmetleri 
*HDI Sigorta ile Özel Yurtdışı seyahat iptal ve sağlık sigortası Kişi Başı 80 USD 

**Yurt içi yada Yurt dışına yapacağınız seyahatiniz için HDI Özel Seyahat İptal ve Sağlık Sigortası 

yapılmaktadır.  Seyahat öncesi herhangi bir sağlık sorunundan ötürü (1. Dereceden akrabalarınızı 

ilgilendiren sağlık sorunlarında ya da seyahat esnasında olası bir sağlık sorununuzda, valiz kaybolması vb.  



 

 

gibi durumlarda HDI Özel Sigorta, seyahatiniz için ödemiş olduğunuz bedelin yaklaşık % 90’lık kısmını 

karşılayabilmektedir) seyahatinizi iptal edebilirsiniz. HDI Özel Seyahat ve Sağlık Sigortasını, seyahatinizi 

koruma altına almak adına Turvigo olarak yapmaktayız. HDI Seyahat ve Sağlık Sigortası ile ilgili geniş 

kapsamlı bilgiyi Turvigo satış görevlilerinden öğrenebilirsiniz 

 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ: 
*Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz) 
*Öğle ve akşam yemekleri 
*Kişisel harcamalar 
*Rehber ve şoför bahşişleri (Amerika'da günlük kişi başı 5$ önerilir) 
*İç hat bagaj ücretleri  
*Ekstra olarak belirtilen turlar 
 
Ekstra Turlar 
NASA-Johnson Space Center ve Galveston & Kemah Turu  150 USD 
Bu turumuzda ABD’nin uzay araştırmalarının yapıldığı, uzaya roketler, uydular ve Uzay Mekiklerinin fırlatıldığı 
platformları gezip fotoğraflayabileceksiniz. Aya ilk insan gönderilen uzay merkezinin orijinal kontrol odasını 
görecek hediyelik eşyalar satın alabileceksiniz. Uzay merkezi gezimizin ardından Houston şehrinin Meksika 
körfezine açıldığı konumundaki iki güzel sayfiye yeri olan Galveston ve Kemah kasabalarını gezeceğiz. 
Galveston’da Porretto Plajı, üzerinde birbirinde güzel malikanelerin ve otellerin bulunduğu Seawall Bulvarı 
göreceğimiz yerler. Ardından gideceğimiz Kemah’ta ise üzerinde birçok cafe, restoran ve hediyelik eşya 
dükkanlarının bulunduğu Boardwalk’ta yürüyüş yapacak ve Kemah’ın hareketli sosyal yaşamına tanıklık 
edeceğiz. Gezimizin ardından otele dönüş. 
 
Southfork Ranch&Stockyards Turu  120 USD 
Burada yapacağımız gezintide  yıllarca bizleri televizyona kilitleyen dizinin çekimlerinin yapıldığı Ewing 
Malikanesini gezecek, iç ve dış mekanlarda fotoğraf çekme şansımız olacak. Bu gezintinin ardından serbest 
olarak öğle yemeğimizi alacağız. Daha sonra Dallas’ın en büyük ilçesi olan Fort Worth’te bulundan 
Stockyards’a gideceğiz.  
Burası 1800’lü yılların kowboy kasabasını andıran görüntüsü, paket taşla kaplı yolları, sokaklarda gezen atlı 
kowboyları ile adeta bizleri bir western filminin içine götürecek. Uzun boynuzlu Texas Buffalo’ları görecek ve 
eğer varsa bir Rodeo Show’u seyredeceğiz. Turumuzun ardından otelimize geri döneceğiz. 
 
Tekne ile Louisiana Deneyimi  90 USD 
Bu turumuzda kısa bir araç yolculuğunun ardından otantik teknemize bineceğimiz iskeleye varacağız. 
Ardından güçlü motorla donatılmış bir tekne ile Louisiana eyaletinin karakteristiği olan sazlık ve bataklıklar 
arasında ilerlerken bölgenin ev sahibi olan timsahlar, rakunlar , yaban domuzları, kaplumbağalar ve kuş 
çeşitlerini gözlemleme şansına sahip olacağız. Ayrıca sadece tekne ile görebileceğiniz tipik Louisiana evlerinin 
bulunduğu otantik köyleri de görme şansımız olacak. Tur bitiminde hediyelik eşyalar da alabileceksiniz. 
 
Mississippi Nehri Nostaljik Buharlı Gemi Turu  150 USD 
Bu turumuzda New Orleans’ın incisi diye bilinen Mississippi nehrinde tarihi buharlı gemi ile gezinti yapacak, 
bu güzel şehri bir de nehir manzarası ile görme şansına sahip olacaksınız ve bu tarihi gemide dinleyeceğiniz 
Jazz Müzik eşliğinde hoşça vakit geçireceksiniz. Akşam yemeğimizi de bu gemide alacak ve otelimize geri 
döneceğiz.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Willis Kulesi ve Tekne Turu   125 USD 
Bu turumuzda gökdelenler şehri olarak adlandırılan Chicago’nun sembolü olarak kabul edilen Willis Kulesinin 
ziyaretçi merkezine çıkacak, şehrin manzarasını yaklaşık 400 metre yükseklikten seyredeceğiz. Ardından 
Chicago nehrinde tekne ile yaklaşık 1,5 saat sürecek bir tur yapacak ve bu şehre neden gökdelenler şehri 
dendiğini daha iyi anlayacağız. 
 
ÖNEMLİ NOTLAR VE SÖZLEŞME DETAYLARI: 
*Yukarıda belirtilen uçuş saatleri havayolları ve diğer yerel taşıyıcılardan alınmıştır. Uçuş saatlerinde 
meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçak iptalinden, uçağın teknik aksaklıklarından dolayı ortaya 
çıkabilecek rötarlardan, yolcunun iç hat uçuşlarını kaçırmasından kaynaklanan aksaklık veya doğabilecek 
olumsuz koşullardan Turvigo kesinlikle sorumlu tutulamaz. 
*Programda belirtilen ve iç hatlarda uçuş gerçekleştirilecek olan havayolunun / havayollarının yerine başka 
bir yerel taşıyıcı / taşıyıcılar ile uçulabilir. Dolayısıyla, aktarma noktaları ve saatleri değişkenlik gösterebilir. 
*Turvigo gerekli gördüğü durumlarda haber vermeksizin programın içeriğini bozmadan, şehirlerin 
programdaki sırasını ve uçulacak olan ana hava yolunu değiştirebilir. 
*Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 16, maksimum 21 kişinin katılımına ihtiyaç vardır (Gerekli 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde Turvigo yukarıda belirtilen programı iptal etme hakkına sahiptir ve 
misafirlerine para iadesi yapar). 
*Otellerde check-in saati 14:00, check-out ise 11:00 ila 12:00 arasındadır. 
*Seyahat edeceğiniz ülke kendi yerel para birimini kullanmaktadır ve konvörtıbl değildir. Dolayısıyla seyahat 
öncesinde bu para birimlerini Türkiye’deki banka veya döviz bürolarından tedarik edemezsiniz. Bunun için 
yanınızda USD veye EURO bulundurmanızı tavsiye ederiz. 
*Uçak yolculuğu esnasında her yolcunun kabin içinde 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy) ebatlarında 
1 parça eşya alma hakkı vardır. Bu seyahat esnasında kişi başı valiz hakkı maksimum 20 kg ile sınırlıdır. 
(LÜTFEN BU DETAYI TUR KALKMADAN ÖNCE FİRMAMIZ İLE TEKRAR TEYİD EDİNİZ. ZİRA HAVAYOLLARI VALİZ 
TAŞIMA KURALLARINI HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRMEKTEDİR). İç hat uçuşlarında bu ağırlık 15 kg’a kadar 
düşebilir. Ekstra valiz ya da ağırlıktan veya ödenecek ekstra bagaj ücretinden firmamız ve tur rehberi 
kesinlikle sorumlu değildir. Uçak içerisine özellikle kişi başına 1 parça eşya (5 kg - 8 kg) alabilirsiniz. 
*Seyahatiniz esnasında cep telefonlarınızı ancak yurt dışı kullanımına açık ise kullanabilirsiniz. 
*Bu ülkelere seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti Pasaportuna sahip misafirlerin ABD vizesine ihtiyacı 
vardır.    
*Bu seyahate iştirak edecek olan her yolcunun pasaport temdit süresinin en az 9 ay ve en az “3 boş vize 
sayfası” olması gerekmektedir. 
*Turvigo vize alımlarında izlenecek prosedür hakkında sizlere yardımcı olabilir. Konsolosluklar ve 
Büyükelçilikler randevu sistemi ile çalışmakta olup, gerektiğinde vize müracaatını şahsen Kabul etmektedir.. 

*Şirketimiz sizler ile konsolosluk / elçilik arasında bir aracı konumunda olup, herhangi bir vize alım garantisi 
veremez. Bu durumda konsolosluk / elçiliğin vermediği vizelerden Turvigo kesinlikle sorumlu tutulamaz. 
Vize alımından önce kayıt olurken Turvigo’ya ödenen vize ücreti yolcu vize alamadığı veya yolcu seyahate 
gitmekten vazgeçtiği takdirde iade yapılmaz. Bu şartları yolcu tura kayıt olurken kabul etmiş sayılır. 
*Bu programa rezervasyon yaptıracağınız zaman pasaportunuzda yazılı olan isminizi açık olarak kayıt 
görevlisine pasaport numaranız, pasaport alış tarihiniz ve temdit süreniz ile birlikte lütfen bildiriniz. 
Havalimanında check-in esnasında isimden kaynaklanan herhangi bir problemden firmamız kesinlikle 
sorumlu değildir. Bilet kesildikten sonra ister iç hat ister dış hat olsun isim değişikliği kesinlikle yapılamaz. 
Kesilen yeni biletin meblağı seyahat eden yolcuya rücu eder. 
*Seyahatiniz esnasında yanınızda mutlaka bir yağmurluk, bir hırka veya bir kazak bulundurmanızı önemle 
tavsiye ederiz. Çünkü kapalı mekanların çoğunda kuvvetli bir klima sistemi bulunmakla beraber, yapacağınız 
uzun uçak yolculuğu esnasında da bu tarz giyecekler oldukça işinize yarayacaktır. (Yanınıza kesinlikle mayo, 
terlik, bol miktarda tişört, bermuda, rahat yürüyebileceğiniz bir ya da iki çift altı lastik ayakkabı ve yağmurluk 
alınız). 



 

 
 
*Yurt dışı çıkışında gümrük ve pasaport engeli olan yolculara seyahate iştirak edemedikleri takdirde hiçbir 
ücret iadesi yapılmaz. 
*Kredi Kartları, Banka Kartları ve Havayolu mensuplarının (emekli havayolu çalışanları da dahil) kestirmiş 
oldukları biletlerden firmamız sorumlu değildir. Program veya tarih değişikliğinde kredi kartı, banka kartı, 
puanlarla kesilen veya pass biletler ile uçacak olan yolcuların yanan biletlerinden firmamız sorumlu 
tutulamaz. Bu şartları yolcu tura kayıt olurken kabul etmiş sayılır.  
 
REZERVASYON ve SÖZLEŞME ŞARTLARI:  
YOLCU tarafından tarafımıza rezervasyon ile ilgili başvurular ayrıntılı Gezi Programı’na göre sözlü (telefon, 
acente ziyareti) veya yazılı olarak (mektup, faks, e-posta) yapılabilir. Firmamız tarafından başvurulara göre 
öncelik sıralaması yapılır. YOLCU’ ya seyahati teyit edilir. Eğer kontenjan dolu ise ve YOLCU talep ediyorsa 
yedek listeye alındığı bildirilir. Firmamız, ön ödemenin rezervasyon formunda bildirildiği şekilde ve tarihte 
yapılmaması durumunda başvuruyu koşulsuz ve nedensiz tek taraflı olarak iptal etme hakkına haizdir. Bu 
durumda yazılı ya da sözlü geri bildirim ön koşulu yoktur. Firmamızdan teyit ve onay alınmadan bir gezi için 
bankaya para yatırılamaz. Böyle bir havale yada ödeme yapan kişinin tur programına kendiliğinden dahil 
edilmesini sağlamaz ve para yatırana iade edilir. Böylesi yanlış bir havalenin iade masrafları YOLCU’ ya aittir. 
Satış Sözleşmesi’nin YOLCU tarafından okunup yazılı veya elektronik ortamda (E-mail, telefon mesajı, 
WhatsApp, vs..) teyit edilip onaylanması, ön ödemenin yapılmış olması, rezervasyonun kesinleşmesi için ön 
koşuldur. YOLCU ödeme yaptıktan sonra tüm Satış Sözleşmesi şartlarını kabul etmiş sayılır. 
Döviz olarak yapılacak ödemelerde sözleşmedeki döviz cinsi olan birimle ödeme yapılacaktır.  
Rezervasyon kayıt anında toplam ücretin %50’si alınır.  
 
Tur kalkış tarihinden 45 gün öncesinde tüm bakiyelerin kapatılması gerekmektedir. 
Rezervasyon işlemleri onaylandıktan sonra tüm uçak, otel, sigorta ve yurt dışı hizmet işlemleriniz 
yapılmaktadır. Bu işlemler yapıldıktan sonra özellikle uçak ve otellerde, iptal talep edildiği takdirde firma 
olarak tarafımıza ceza uygulaması yapılabilmektedir. YOLCU rezervasyon işlemlerini yaptıktan sonra herhangi 
bir sebepten dolayı iptal talep ettiği takdirde aşağıdaki İptal Koşullarını da kabul etmiş sayılır.   
 
İptal Koşulları:  
YOLCU, tur başlangıç tarihinden;   
90 gün ya da öncesine kadar rezervasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %20’si iade edilemez. 
90-70 gün arasına kadar rezervasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %40’ı iade edilemez. 
69-40 gün arasına kadar rezervasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %50’si iade edilemez. 
39-20 gün arasına kadar rezervasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %70’i iade edilemez. 
19- 0 gün arasına kadar rezervasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %100’ü iade edilemez. 
 ** Tur programında belirtilmiş olan tüm havayolu uçuşlarının ücreti ve iadeleri, ilgili havayolunun 
belirlediği koşullara bağlıdır. Dolayısıyla, havayolu uçuşlarına ait ücretleri iptal tarihine 
bakılmaksızın Yolcu’dan tahsil edilip, kalan rakam İptal Koşulları ve süreye bağlı olarak iade edilir. 
 

Lütfen Naviosa Travel'a telefonla ulaşarak 
Rezervasyonunuzu kesinleştiriniz. 

 
0216 355 14 65 /66 

 


