
 

MAURITIUS & MADAGASKAR ÖZEL TURU  
MAURITIUS (3) 

(Sir Seewoosagur Botanik Bahçeleri & Beau Plan Malikanesi & L’Aventure du Sucre & Bois Cheri Çay 
Fabrikası & Grand Bassin ve Krater Gölü  & Black River Gorges Ulusal Parkı & Alexandra Şelaleleri & Yedi 

Renkli Dünya ) 
ANTANANARİVO (1) 

(Kelebek Çiftliği & Vakona Rezerv Alanı & Ambohimanga Kraliyet Sarayı) 
ANDASİBE (2) (Analamazaotra Ulusal Parkı & Mitsinjı Rezerv Alanı) 

 25 Ocak (Sömestre) & 19 Nisan (Ramazan Bayramı)  
8 Gece – 9 Gün 

 
24 Ocak 2023  İstanbul Havalimanı’nda saat 23:00’da tur yetkilisi ile buluşma. 
 
1.GÜN İSTANBUL – MAURİTİUS       
Türk Hava Yolları’nın TK176 sefer sayılı uçuşu ile saat 01:50’de,  Mauritius’un başkenti Port Louis’e uçuş ve 
yerel saat ile 12.45’te Mauritius’a varış. Bagaj işlemlerinin ardından bizleri bekleyen özel aracımız ile 
otelimize hareket. Odalara yerleşme ve kısa bir dinlenmenin ardından denizin güneşin ve kumun tadını 
çıkarabilirsiniz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 
 

 
 
2.GÜN MAURİTİUS         
Kahvaltının ardında adanın kuzey batısına, Pamplemousses bölgesine doğru özel aracımızla yola çıkıyoruz. İlk 

durağımız, Güney yarımkürenin en eski botanik bahçesi olan ve 1770 yılında açılan Sir Seewoosagur Botanik 

Bahçeleri olacak. Dev Victoria Amazon nilüferleri, 80 farklı palmiye türü, yerli baharatlar ve şifalı bitkiler gibi 

fantastik ve geniş bir bitki türü yelpazesine sahip bahçelerde yemyeşil manzaraların ve çiçek kokularının 

eşliğinde yürüyüş. Prenses Margaret, Francois Mitterand ve Indira Gandhi de dahil olmak üzere dünya 

liderleri ve kraliyet ailesi tarafından dikilen ağaçlar bu yürüyüşte size rehberlik edecek. 

Mauritius keşif yolculuğumuza devam ediyor ve Beau Plan Malikanesi'ndeki L’Aventure du Sucre yani eski 

bir şeker kamışı fabrikasını ziyaret ediyoruz. Şeker kamışının Mauritius tarihi ve endüstrisinde nasıl önemli 

bir rol oynadığını gösteren harika bir müzeye dönüştürülen bu binada, orijinal fabrika makinelerini ve 

ekipmanlarını görme, sergilere katılma ve on iki farklı doğal şeker, tropikal reçel, rom ve yerel tatlılar gibi  



 

 

ürün tadımları yapma imkanımız olacak. Öğle yemeğimizi, verandasından vadi manzarasının tadını 

çıkarabileceğimiz keyifli bir restoranda alacağız. Ada lezzetleri ve Mauritius baharatlarının özel karışımından 

oluşan öğle yemeğimizin ardından demlenmiş rom, yerel şekerlemeler gibi çok çeşitli şeker ürünlerini satın 

alabileceğiniz butik hediyelik eşya dükkanını ziyaret edeceğiz.Gezilerin ardından otele dönüş. Akşam yemeği 

ve konaklama otelimizde. 

 
3.GÜN MAURİTİUS          
Kahvaltının ardından adanın güneyine hareket. Dik yamaçlar ve yemyeşil alanların muhteşem manzarasına 

sahip doğal plato güzergahı boyunca ilerleyecek ve en iyi Mauritius çaylarını yetiştiren büyüleyici bir 

plantasyon olan Bois Cheri Çay Fabrikası'na varacağız. Çay üretimine tanık olacağımız bu fabrika ve küçük 

müzede, göl ve çay tarlalarına bakan ve harika bir manzaraya sahip verandada çay tadımı yapacağız. Keşif 

gezimize, Grand Bassin ve Krater Gölü ile devam ediyoruz. Hindu inancına göre kutsal sayılan Tanrı Şiva’nın 

görkemli heykeli tarafından karşılanacağımız gölün etrafında kısa bir yürüyüşün ardından buradaki Hindu 

tapınağını ziyaret edeceğiz.  

 

Öğle yemeğinden önceki son durağımız, Black River Gorges Ulusal Parkı'ndaki Alexandra Şelaleleri olacak. 

Chamarel köyünde lezzetli bir yerel öğle yemeğinin ardından, sadece çevredeki tepelerde yetiştirilen ve 

üretilen yerli kahvenin (Chamarel kahvesi) tadına bakacağız.  

Bugün son durağımız, doğal bir oluşum olan ve yedi rengin renklendirdiği kum tepesi: Yedi Renkli Toprak. 

 Yedi Renkli Dünya adıyla bilinen bu volkanik oluşum kırmızı, kahverengi, yeşil, mavi, sarı, pembe ve mor 

renkleriyle bilinen, hiçbir iklim koşulunun renklerini değiştiremediği büyüleyici bir yer. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.GÜN MAURİTİUS – ANTANANARİVO      

Sabah kahvaltının ardından deniz, kum, güneş için serbest zaman. Öğle saatlerinde havalimanına hareket. 

Yerel havayolları ile saat 14.10’da Mauritius’tan Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’ya hareket ve saat 

15.05’te Madagaskar’a varış. Pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından özel aracımız ile panoramik bir şehir 

gezisi yapacağız. Gezinin ardından otelimize transfer. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.  

5.GÜN ANTANANARİVO – ANDASİBE       
Kahvaltının ardından Andasibe Milli Parkı'na doğru hareket ediyoruz. Doğuya doğru yapacağımız bu 
yolculukta; yayla ve orman manzaraları bize arkadaşlık edecek. Yol üzerinde ziyaret edeceğimiz kelebek 
çiftliğinde; bukalemun, yaprak kuyruklu kertenkele ve kelebek türlerini gördükten sonra Andasibe’ye doğru 
yolculuğumuza devam ediyoruz. Öğleden sonra Andasibe'ye varış, adaya özgü bir canlı olan lemürleri görmek 
için Vakona Rezerv Alanı’nı ziyaret edeceğiz. Ziyaretimizin ardından otelde akşam yemeği ve konaklama. 
 
6.GÜN ANDASİBE – MİTSİNJO REZERV ALANI – ANDASİBE   
Kahvaltının ardından Analamazaotra Ulusal Parkı’na hareket. Bu rezervde Indri Indri cinsi lemurlerin en 
büyük aile bireyleriyle tanışma fırsatınız olacak. Lemur çeşitliliği açısından geniş bir yelpaze sunan bu yağmur 
ormanı, Gri Bambu Lemur (Hapalemur griseus), Yünlü lemur (Avahi Laninger) ve birçok türden lemura ev 
sahipliği yapıyor. Gezinin ardından orkideler, şifalı bitkiler ve bölgenin karakteristik fauna türleriyle 
tanışacağımız Mitsinjı Rezervi’ni ziyaret ediyoruz. Gezilerin ardından Andasibe’deki otelimize transfer. 
Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.  
 

 

 
 
 



 

 
7.GÜN ANDASİBE – ANTANANARİVO       
Kahvaltının ardından başkent Antananarivo’ya hareket ediyoruz. Antananarivo’ya varışın ardından 1800’lü yılların 
başında Madagaskar’a başkentlik etmiş Ambohimanga’da Kraliyet Sarayı’nı ziyaret ediyoruz. Akşam yemeği ve 
konaklama otelimizde. 

  
8.GÜN ANTANANARİVO – İSTANBUL       
Kahvaltının ardından el sanatları çarşısına hareket ediyoruz. Burada vereceğimiz serbest zamanın ardından 
yerel bir restoranda öğle yemeğimizi alıyor ve uçuş saatimize göre havalimanına hareket ediyoruz. 15.50’de 
Türk Hava Yolları’nın TK 161 sefer sayılı uçuşuyla İstanbul’a hareket ve geceleme uçakta.  
 
9.GÜN İSTANBUL          
Yerel saat ile 04:50’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu… 
 
TOPLAM 8 GECE / 9 GÜN 
 
TUR ÜCRET DETAYLARI : 
2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI ÜCRETİ  :   3.750 USD 
TEK KİŞİLİK ODA FARKI    :      950 USD 
 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER: 
*İstanbul / Mauritius – Antananarivo / İstanbul arası Türk Hava Yolları ile ekonomi sınıfı gidiş dönüş uçak 
bileti ve vergiler. 
*Antananarivo-Mauritius arası tek yön dış hat uçak bileti, 
*Antananarivo’da 2 gece Les Trois Metis yada benzeri otelde kahvaltı ve akşam yemeği dahil konaklama, 
*Andasibe’de 2 gece Indri Lodge yada benzeri otelde kahvaltı ve akşam yemeği dahil konaklama, 
*Mauritius’ta 3 gece 4* Canonnier Beachcomber Golf Resort&Spa’da kahvaltı ve akşam yemeği dahil 
konaklama, 
*Programda belirtilmiş olan 7 öğle ve 6 akşam yemeği, 
*Tecrübeli TURVİGO Uzman Rehberlik Hizmetleri. 
*Programda belirtilmiş olan tüm turlar ve transferler. 
*Türsab Zorunlu Seyahat Sigortası.  
*Geziler dahilinde belirtilen tüm müze, ören yeri ve ulusal park giriş ücretleri, 
*HDI Sigorta ile Özel Yurtdışı seyahat iptal ve sağlık signoras 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. 

Not: Madagaskar konaklamaları 3+ ve 4* otellerde gerçekleştirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 
*Otellerde yapılacak olan kişisel harcamalar (mini bar, bar, restoran, telefon, kuru temizleme) 
*Yemeklerde alınacak olan içki ve meşrubatlar.  
*Madagaskar vize ücreti (yaklaşık 25-30 USD) havalimanında girişte münferiden alınır.  
 
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 vizeye ihtiyacı yoktur.    
*Madagaskar vize ücreti (yaklaşık 25-30 USD) havalimanında girişte münferiden alınır.  
*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 

 

 

 


