
 

AVUSTRALYA & YENİ ZELANDA & SİNGAPUR 
SYDNEY (2) (Darling Harbour & Tekne ile Sydney Körfezi & Blue Mountains Ulusal Parkı) MELBOURNE (2) 

(Phillip Adası ve Cüce Penguenler) 
QUEENSTOWN (2) (Milford Sound Uçuşu & Fiordland Turu & Queenstown Skyline) 

ROTORUA (1) (Pohutu Gayzeri & Waitomo Ateş Böceği Mağarası) 
AUCKLAND (3) (Matamata & Hobbitton) SİNGAPUR (2) (Orchard Road Garden by the Bay) 

 
 22 Aralık 2023 (Yılbaşı) & 19 Ocak 2024 (Sömestre)   

14 Gece – 15 Gün 
 

 
 
1.GÜN İSTANBUL - SİNGAPUR – AUCKLAND      
İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde TURVİGO yetkilisi ile saat 12:00’da buluşma. 
 
Check-in ve pasaport işlemlerinin ardından saat 14:25’de Singapur Havayolları SQ 391 sefer sayılı  uçuşu ile  
dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Singapur’a hareket ediyoruz. Geceleme uçakta.  
 
2.GÜN   SİNGAPUR - AUCKLAND        
Yaklaşık 10 saat sürecek olan uçuşumuz sonrası yerel saat ile 05:45’de varış. Yaklaşık 3 saat aktarma süresi 
sonrasında saat 08:45’de Singapur Havayolları ile SQ 281 sefer sayılı uçuşu ile Auckland’a hareket ediyoruz. 
Akşam 23:35’de varışımızın ardından otelimize hareket ve odalara yerleşme.  
 
3.GÜN AUCKLAND 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Auckland şehir turumuzu gerçekleştireceğiz. Şehir turumuzda, 
Harbour Bridge, Sky Tower, Liman Bölgesi, Queen Caddesi, Karangahape Caddesi, Ponsonby bölgesi, Parnell 
Village, Auckland Domain Parkı, Kelly Karlton Su Dünyası, Mission Point Bölgesi, Eden Yanardağı, Silo Parkı, 
Viaduct Harbour ve Tamaki Sahil Yolu göreceğimiz yerler arasında olacak. Daha sonra otelimize geçeceğiz ve 
dinlenmenin ardından ‘Hoş Geldiniz’ akşam yemeğimizi grup olarak turumuzun bu son akşamında Auckland 
Limanı bölgesinde alacağız. Akşam yemeği sonrası serbest zaman. Geceleme otelimizde. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
       
4. GÜNAUCKLAND – HOBBITON - ROTORUA     
Sabah otelimizde alacağımız erken kahvaltı ve otel çıkış işlemleri sonrasında Hobbiton turumuzu yapmak 
üzere Matamata’ya doğru hareket ediyoruz. Bu turumuzda, Yüzüklerin Efendisi film serisinden de 
hatırlayacağımız Hobbit Köyü çekimlerinin yapıldığı Hobbiton’un masalsı platformunu göreceğiz. Daha sonra 
Rotorua’ya hareket ediyoruz. Rotorua’ya varışımızı takiben dinlenmek için serbest zaman. Geceleme 
otelimizde. 
 

 
 

 
5.GÜN   ROTORUA - AUCKLAND    
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Yeni Zelanda’nın en aktif jeo-termal bölgesi olan Rotorua’ya 
hareket. Yolumuz üzerinde Waitomo Ateşböceği Mağaraları’nı ziyaret edeceğiz.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Mağara içerisinde yapacağımız gezide, suyun yüzyıllar içinde şekillendirmiş olduğu ilginç kireçtaşı 
oluşumlarını göreceğiz. Yine mağara içerisinde yapacağımız kısa tekne turu ile, ateş böceklerinin oluşturduğu 
görsel ve işitsel şölene şahit olacağız. Karanlığı ışıklarıyla aydınlatan binlerce ateş böceği bizleri bir başka 
masal dünyasına taşıyacak. Rotorua’ya varışımız sonrasında Te Puia’yı ziyaret edeceğiz. Yeni Zelanda 
florasında yetişen bitkilerden yiyecek ve ilaç olarak nasıl faydalanıldığını ve hatta zanaatkâr ellerle nasıl 
şaheserlere dönüştürüldüğünü görecek ve Maori Mimarisi’nin en iyi örneklerini tanıma fırsatı bulacağız. Jeo-
termal bölgeyi keşfimiz esnasında, dünyaca ünlü Pohutu Gayzeri’nin sık aralıklarla püskürmesine şahit 
olacağız. Turumuzun sonunda otelimize yerleşme ve serbest zaman. Geceleme otelimizde. 
 

 
 

6.GÜN AUCKLAND - QUEENSTOWN-MILFORD SOUND-FIORDLAND Otelimizde alacağımız kahvaltının 
ardından havalimanına geçerek saat 11:00’da Jet Star Havayolları uçuşu ile Queenstown’a hareket 
edeceğiz. Yaklaşık 2 saat’lik uçuş sonrası saat 12:55 gibi varış. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak dünyanın 
en güzel ve keyifli uçuşu olarak da adlandırılan Milford Sound Uçuşu & Fiordland turumuza katılabilirler. Yeni 
Zelanda’nın doğa harikası Fiordland Ulusal Parkı ve Milford Sound Uçuşu turu için bize özel uçaklar ile 
Fiordland Ulusal Parkı panoramik uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Daha sonra fiyordların en dip noktasından 
Tazmanya Denizi’ne kadar 2 saatlik bir feribot turu gerçekleştireceğiz. Adrenalin dolu ‘Jet Boat’ deneyimi ile  



 

 
 
inanılmaz manzaralar içerisinde bir Orta Dünya seyahati bizi bekliyor. Bu yapacağımız seyahat, uluslararası 
yapılan araştırmalar neticesinde dünyanın seyahat edilmesi gereken yerleri listesinde birinci sıradaki yerini 
olağanüstü doğal güzelliklerine borçludur. Dünya çapında birçok seyahat uzmanı tarafından ‘Yeni Dünya’nın 
Sekizinci Harikası’ olarak nitelendirilmiş olan bu bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer almaktadır. 
Fiordland Ulusal Parkı içerisinde bulunan Milford Sound Fiyordu, Tazmanya Denizi’nden dağların içerisine 
doğru 15 km uzunluğunda olup, dünyanın en muhteşem manzaralarını ziyaretçilerine sunmaktadır. Bu 
güzellikleri eksiksiz ve tadını tam çıkararak görmek üzere, bugünkü gezimizi karadan, denizden ve havadan 
gerçekleştirerek unutulmaz anılarla döneceğiz. Bu çok özel tur sonrası Queenstown’a dönüş ve serbest 
zaman. Geceleme otelimizde. 
 

 
 
7.GÜN QUEENSTOWN     
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası, özel aracımız ile Queenstown turumuza başlıyoruz. Aynı 
zamanda, Yeni Zelanda’nın dağcılık ve kış sporları merkezi olarak da bilinen Queenstown adrenalin 
tutkunlarının başkenti olarak kabul edilir. Queenstown şehri, Yüzüklerin Efendisi film serisinden de 
hatırlayacağınız Wakatipu Gölü’nün kıyısında kurulmuştur. Testereye benzeyen sıralı doruklarıyla 
Remarkables sıra dağları, şehre muhteşem bir fon oluşturur. Adrenalin dolu ‘Bungee Jumping’ aktivitesinin 
doğuş yeri olan bu şehirde, bir kanyon üzerine kurulmuş ve çok yüksek noktadan kanyon içerisindeki nehre 
doğru atlayışların yapıldığı ünlü Hackett Bungy Köprüsü de bir başka durağımız olacak. Daha sonra otelimize 
transfer ve dinlenmek için serbest zaman. Geceleme otelimizde. 
 

 
 



 

 
 
8.GÜN QUEENSTOWN – MELBOURNE 
Sabah otelimizde alacağımız erken kahvaltının ardından (kahvaltı paket olarak da alınabilir) havalimanına 
transfer. Saat 07:00’de Jetstar  JQ503 sefer sayılı uçuşu ile Avustralya’nın ikinci büyük ve üniversiteler kenti 
olan, aynı zamanda 1956 yılında yaz olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmış olan Melbourne’e hareket 
ediyoruz.  Uçuşumuzun sonunda 08:35’de Melbourne’e varış. Bagaj alım işlemlerimiz sonrasında 
havalimanında bizleri bekleyen özel aracımız ile yapılacak olan panoramik şehir turumuzda, Melbourne 
Müzesi, Aziz Paul Katedrali, Fitzroy Bahçeleri ve Kaptan Cook’un Evi, Victoria Çarşısı, Anzak Anıtı 
(Çanakkale’den getirilen zeytin ağacı), Yarra Nehri ve 1956 Olimpiyatları bölgesini göreceğiz. Şehir turumuzun 
ardından otelimize geçerek odalarımıza yerleşiyoruz. Dinlenmek ve Melbourne şehrinin tadını çıkarmak için 
serbest zaman. Geceleme otelimizde.  
 
9.GÜN MELBOURNE        
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Phillip Adası & Cüce Penguenler turumuzu 
gerçekleştireceğiz. Eğlenceli halleri ve sempatik görünümleri ile cüce penguenleri doğal ortamlarında 
yakından görebileceğimiz Philip Adası turumuzda, ana kara ile köprü bağlantısı olduğu için karadan 
yapacağımız yolculuğumuz esnasında kanguruların doğal yaşam alanlarını da göreceğiz. Turumuz sonrasında 
Melbourne’deki otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde.  
 

  
 
 
10.GÜN MELBOURNE – SYDNEY      
Sabah otelimizde alacağımız erken kahvaltının ardından (kahvaltı paket olarak da alınabilir) havalimanına 
transfer. Saat 07:00’de Jetstar  JQ503 sefer sayılı uçuşu ile Avustralya’nın en güzel şehirleerinden bizi olan 
Sydney’e hareket ediyoruz. Uçuşumuzun sonunda 08:35’de Sydney’e varış. Bizleri bekleyen özel aracımız ile 
Sydney şehir turumuza başlıyoruz. Sydney’deki panoramik şehir turumuzda; ikonik Sydney Opera Binası, 
şehrin en pahalı bölgesi olan Rocks Bölgesi, Paddington, Blues Point, Hyde Park, Centennial Park, Camp 
Körfezi, Barracks Askeri Kışlası, şehrin dünyaca ünlü ve yeni yıl kutlamalarında havai fişek gösterilerinin 
gerçekleştiği Harbour Bridge, her sene onlarca köpekbalığı saldırısı gerçekleşen meşhur Bondi Kumsalı, 
Tamarama Kumsalı ve yeme-içme aktivitelerinin merkezi sayılan Darling Harbour göreceğimiz yerler 
arasındadır. Daha sonra şehir hatları teknesi ile Sydney Körfezi gezisi yaparak turumuzu Darling Harbour’da 
tamamlıyoruz. Burada bulunan meşhur Sydney Balık Pazarı’nda taze deniz ürünleri sunan restoranlarda 
yemek yiyebilir, çarşıyı oluşturan caddelerde alışveriş yapabilir ve bu harika ortamın keyfini dilediğinizce 
çıkarabilirsiniz. Geceleme otelimizde.  
 
 
 
 
 



 

 
 
11.GÜN  SYDNEY         
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Blue Mountains National Park turumuzu 
gerçekleştireceğiz. Blue Mountains turumuzda, Avustralya’ya özel bazı canlı türlerini görme imkanımızın 
olacağı Featherdale Wildlife Parkı’na uğrayacak, kıtanın sembolü olan koala ve kanguruları besleyecek ve 
dünyaca ünlü Tazmanya Canavarı’nı görme şansı bulacağız. Ayrıca bir Aborjin efsanesi olan, dünyaca ünlü Üç 
Kız Kardeş kaya oluşumunu ve mavi dağları ziyaret edeceğiz. Turumuz sonrasında özel aracımız ile otelimize 
dönüş ve serbest zaman. dileyen misafirlerimiz, Sydney’in ünlü caddelerinde alışveriş yapabilir, kafe ve 
restoranlarında hoşça vakit geçirebilirler Geceleme otelimizde.  
 

 
 
 
12.GÜN SYDNEY – SİNGAPUR      
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında otel çıkış işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Saat 12:00’da 
havalimanına geçerek saat 12:15’de Singapur Havayolları uçuşu olan  SQ 232 sefer sayılı uçuşu ile Singapur’a 
hareket. Yaklaşık 9 saat sürecek olan bu uçuşumuzun sonunda yerel saat ile 17:35’de Singapur’a varış. 
Pasaport ve bagaj işlemlerimizin ardından otelimize hareket ve dinlenmek için serbest zaman.  
 
13.GÜN  SİNGAPUR  
Kahvaltı sonrasında otelden ayrılış ve Singapur şehir turumuza başlıyoruz. Turumuzda Singapur Nehri, Meclis 

- Opera - Mahkeme Binaları ve Çin Mahallesi görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası öğle yemeği için 

serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ile birlikte (Extra) Singapur by Night turumuzu gerçekleştireceğiz. 

Uzakdoğu’nun Champs Elysees Caddesi kabul edilen ışıklı Orchard Road’ta serbest zaman. Singapur’un tek 

doğal su kaynağı Singapur nehri üzerinde ışıklar altında yapacağınız tekne turu. Garden by the Bay yapay 

ağaçlarının ışık gösterisi sonrasında gece hayatının merkezi olan Clark Quay’de turumuz son bulur. Gezi 

sonrası otelimize dönüş ve geceleme otelimizde. 

 

 



 

 

 

14.GÜN SİNGAPUR – İSTANBUL  

Sabah kahvaltımızın ardından tüm gün serbest zaman. Uzakdoğu’nun Champs Elysees Caddesi kabul edilen 
ışıklı Orchard Road’ta serbest zaman. Akşam saatlerinde Singapur havaalanına transfer ve pasaport 
işlemlerimizin ardından saat 10.02.2023 saat 01:35’de SQ 392  sefer sayılı uçuşu ile İstanbul’a hareket. 
 
15.GÜN  SİNGAPUR -ISTANBUL        
Yaklaşık 11 saatlik uçuşumuzun ardından Türkiye saati ile 08:25’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 
  
TUR ÜCRETLERİ  
2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI TUR ÜCRETİ  : 6.950 € 
TEK KİŞİLİK ODA FARKI      : 2.650 € 
 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER: 
*İstanbul / Singapur / Sydney - Auckland / Singapur / İstanbul arası  THY & Singapur Havayolları ile ekonomi 
sınıfı gidiş dönüş uçak bileti ve vergiler. 
*Sydney–Melbourne, Melbourne–Brisbane, Melbourne -Queenstown, Queenstown– Auckland arası 
ekonomi sınıfı tek yön uçak biletleri ve vergiler.  
* Sydney’de 2 gece, Melbourne’de 2 gece,  Queenstown’da 2 gece, Rotoura’da 1 gece, Auckland’da 3 
gece, Singapur’da 2 gece  4 ve 5 yıldız merkezi otellerde oda-kahvaltı konaklamalar. 
*Auckland’da ilk akşam ve Singapur’da Son Akşam Turvigo Gala yemeği.  
*Tecrübeli TURVİGO Uzman Rehberlik Hizmetleri. 
*Programda belirtilmiş olan tüm turlar ve transferler. 
*Türsab Zorunlu Seyahat Sigortası.  
*HDI Sigorta ile Özel Yurtdışı seyahat iptal ve sağlık sigortası Kişi Başı 165€ 

**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 HİZMETLER: 
*Otellerde yapılacak olan kişisel harcamalar (minibar, bar, restoran, telefon, kuru temizleme) 
*Programda belirtilmemiş olan tüm öğle ve akşam yemekleri. (Yemeklerde içki ve meşrubatlar dahil değildir). 
*Programda belirtilmemiş olan tüm extra turlar.  
*Kişi başına 150 TL tutan yurt dışı çıkış konut fonu. 
*Çift Girişli Avustralya ve Tek Girişli Yeni Zelanda vize ücretleri Kişi Başı 380 Euro.  
 
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 Avustralya ve Yeni 
Zelanda 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. 
Vize alımı özellikle yaz aylarında en az 21 iş günü kadar sürmektedir.                                                    *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 

 

 



 

 

 


