MEKSİKA & KÜBA

Meksika’dan Küba’ya Bir Rüyanın Peşinde…
Şehrin Kalbinde Seçkin Oteller & Giriş Ücretleri Dahil Detaylı Geziler & Yerel Restoranlarda
Yöresel Lezzetler & Bölgenin Uzmanı Profesyonel Rehber Eşliğinde

GÖRÜLECEK ŞEHİRLER & ÖNEMLİ YERLER
Mexico City - Frida Kahlo Müzesi - Teotihucan Antik Kenti - Yucatan Yarımadası – Uxmal Antik Kenti - Chichen Itza Tapınakları - Cenote Chukum
– Cancun– Havana - Vinales Vadisi - La Vigia – Cojimar – Miramar - Zapata Körfezi - Del Tesoro Gölü- Santa Clara – Trinidad– Varadero

TUR SÜRESİNCE YAŞANACAK TECRÜBELER
Mexico City’i keşfedeceğiz.
Frida Kahlo Müzesi ziyareti ve hayatı ile ilgili detaylı bilgileneceğiz.
Teotihucan Antik Kenti ziyareti ve tarihi ile ilgili bilgileneceğiz.
Meksika’nın en önemli bölgelerinden biri olan Yucatan Yarımadasını keşfedeceğiz.
Uxmal Antik Kentini keşfedeceğiz.
Chichen Itza Tapınaklarını ziyaret edeceğiz.
Cenote Chukum gibi mükemmel bir doğal yapıda yüzme tecrübesi edineceğiz.
Cancun plajlarında Karayip Denizi’nin tadını çıkaracağız.
Havana’yı tüm detayları ile gezme fırsatımız olacak.
Havana’da Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün bulunduğu Devrimciler Parkı’nı ziyaret edeceğiz.
Ünlü yazar Ernest Hamingway’in izinden Küba’yı keşfedeceğiz.
Tropicana Club’da muhteşem dans şovu eşliğinde akşam yemeğimizi alacağız.
Tarihi Puro Fabrikasını ziyaret edip puro ile ilgili detaylı bilgi sahibi olacağız.
Cueva del Indio Mağrasında bulunan nehirde keyifli bir tekne turu yapacağız.
Havana’da klasik arabalar ile mükemmel bir tur yapacağız.
Ernest Hemingway’in günümüzde müze olarak hizmet veren evini gezeceğiz.
Trinidad keşfedeceğimiz bir diğer şehir olacak!
Del Tesoro gölünde timsah çiftliği ziyareti yapacağız ve yaşamları hakkında bilgi sahibi olacağız.
Del Tesoro gölünde tekne turu yapacağız.
Cantero Müzesinde köle ticareti, bağımsızlık savaşı hakkında hikayeleri dinleyeceğiz.
Ernesto CHE Guevara’nın Anıt Mezarı’nı ziyaret edeceğiz.
Varadero’da 2 tam gün her şey dahil konseptli otelimizde muhteşem Karayip Denizi’nin tadını çıkaracağız.

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti.
Türk Hava Yolları ile İstanbul – Mexico City / Havana – İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti.
Programda belirtilen tüm havalimanı – otel – şehir transferleri.
Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası. 70 yaş ve üzeri 30€ surprim uygulanır.
Mexico City şehir merkezi 1. Sınıf otelde 3 gece oda kahvaltı konaklama.
Merida’da 2 Gece oda kahvaltı konaklama.
Cancun’da her şey dahil konseptte 2 gece konaklama.
Havana’nın en ünlü 1. Sınıf, tarihi oteli olan Nacional Hotel’de 3 gece oda kahvaltı konaklama.
Trinidad’da 1 gece her şey dahil konseptte konaklama.
Varadero’da 2 Gece her şey dahil konseptli otelimizde konaklama.
Yerel hava yolları ile Cancun – Havana arası ekonomi sınıfı uçak bileti.
Programda belirtilen tüm turlar.
Programda belirtilen tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri.
Xochimilco tekne gezisi. Mariachi müzikli şov.
Yerel restoranda 10 adet öğle yemeği.
Her şey dahil konseptli otellerde 4 gece akşam yemeği.
Ernest Hemingway Müzesi giriş ücreti.
Havana’da Klasik Arabalar ile tur.
Trinidad’da Zapata körfezi & Del Tesoro Gölünde tekne turu.
Timsah çiftliği giriş ücreti.
Trinidad şehir & Cantero müze turu ve giriş ücretleri.

UÇUŞ BİLGİLERİ
IST MEX 21:35 – 03:20 – TK181 (+1)
HAV IST 09:35 – 08:35 – TK183 (+1)

OTEL KONAKLAMA BİLGİLERİ
Mexico City (3): Royal Reforma vb.
Merida (2): Gran Real Yucatan vb.
Cancun: (2): Park Royal Beach vb.
Havana (3): Hotel Nacional de Cuba
Trinidad (1): Del Marine Hotel
Varadero (2): Melia Cohiba

TUR FİYATI
11.02.2022
18.03.2022
06.10.2022
23.12.2022
FİYAT
4890€
4890€
4890€
4890€
TEK KİŞİ FARKI
1300€
1300€
1300€
1300€
3. KİŞİ
4890€
4890€
4890€
4890€
Kişi başı fiyat 2 kişilik odada geçerlidir. Tek Kişi konaklayacak misafirleriniz için Tek kişi farkı kişi başı fiyata eklenmesi
gerekmektedir. / 3. Kişi fiyatları 2 yetişkinin yanında konaklandığında geçerlidir.

1.Gün İstanbul – Mexico City
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde rehberimiz ile buluşarak turumuza başlıyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerimizin ardından
Türk Hava Yolları TK181 Sefer sayılı tarifeli uçuşu ile İstanbul – Mexico City uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Uçağımız 21:35’te
hareket edecektir. Yerel saat ile bir gün sonra 03:20’de Mexcio City’ye inişimizin ardından otelimize transferimiz gerçekleşiyor.
Geceleme uçakta. Uçağımızın inişinin ardından otelimize transferimiz gerçekleşecek ve check-in işlemlerimizi gerçekleştireceğiz.

2.Gün Mexico City | Şehir Turu & Frida Kahlo Müzesi & Xochimilco Tekne Turu & Mariachi Müzik Şovu
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından şehir turumuza başlamak üzere özel aracımıza geçiyoruz. Meksika’nın başkenti ve 20
milyona yakın nüfusu ile etkileyici bir metropol. Turumuza UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesine alınan tarihi şehir
merkezi turu ile başlıyoruz. Tarihi şehir merkezi Zocalo meydanı etrafında konumlanmıştır ve bu meydan Latin Amerika’nın en
geniş, büyük meydanıdır. Tarihi şehir turumuzun bitiminde Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. Müze Meksika
ve Orta Amerika tarihi hakkında oldukça geniş bir eser yelpazesine sahip, bu eserlerden en önemli olanı ise Aztek Takvimi olarak
bilinen güneş taşıdır. Müzede aynı zamanda Tholtecler, Mayalar ve Aztecler hakkında detaylı bilgi sahibi olacağız. Antropoloji
müzesi ziyaretimizin ardından modern şehire doğru geçiyor ve öğle yemeğimizi alacağımız restorana doğru yola çıkıyoruz. Öğle
yemeğimizin ardından Casa del Azur’a doğru yola çıkacağız. Burada Meksika tarihinin en iyi portre çizen ressamı Frida Kahlo ve
Diego Riviera’nın müzeleştirilmiş evini geziyoruz. Aynı zamanda Mavi Ev olarak anılan bu müzede ressamın hayatına dair birçok
detayı öğreneceğiz. Frida Kahlo resimlerinde çoğunlukla oto portre çizimini tercih etmiştir ve o kadar ustalaşmıştır ki Pablo Picasso
kendisi ile ilgili “Biz onun gibi insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz” demiştir. Müze gezimizin ardından Aztekler’in inşa ettikleri ünlü su
taşıma kanallarının son kalıntılarını görmek için Xochimilco’da tekneler ile oldukça keyifli bir kanal turu yapacağız. Kanal turumuz
esnasında çevrede birçok yerel müzisyen, ressam ve sokak sanatçılarını keyifle izleyeceğiz. Daha sonra otelimize transferimiz
gerçekleşecek. Akşam yemeği için serbest zamanımız olacak. Rehberimizin bildireceği saatte otelin lobisinde buluşuyor ve
Mariachi Müzik Şov’unu izlemek üzere yola çıkıyoruz. Süslü kıyafetleri ve büyük şapkaları ile oldukça keyifli bir müzik gecesi
yaşayacağız. Geceleme otelimizde.

3.Gün Mexico City | Teotihucan Antik Kenti
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Teotihuacan’a doğru yola çıkıyoruz ve döneminin en büyük şehirlerinden biri olan
Teotihuacan antik kentini ziyaret ediyoruz. Burada Ay ve Güneş tapınakları ve piramitleri göreceğiz. Milattan önce 100 yılında
kurulduğu tahmin edilen ve çok sayıda pramit içeren şehir. Şehir ile ilgili bir diğer gizem ise Mısır Piramitleri ile hemen hemen aynı
enlemde olmasıdır. Teotihuacan’da yerel bir restoranda alacağımız öğle yemeğinden sonra Mexico City’ye dönüş yoluna geçiyoruz.
Günümüzün geri kalanında serbest zamanımız olacak. Dileyen misafirlerimiz akşam yemeği için rehberimizden restorant tavsiyesi
alabilirler. Konaklama otelimizde.

4.Gün Mexico City – Yucatan Yarımadası (Merida Kenti)
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Yucatan Yarımadasın’da bulunan Merida Kentine uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere
havalimanına gidiyoruz. Yaklaşık 2 saat sürecek uçuşumuzun ardından Merida Havalimanına iniş sağlıyor ve aracımız ile öğle
yemeğimizi alacağımız restorana doğru yola çıkıyoruz. Öğle yemeğimizin ardından Merida Şehir turuna başlayacağız. Şehir turumuz
esnasında Özgürlük Anıtı, Zengin Konakları, Meksika devriminin anlatıldığı duvar resimleri ile süslü Vali Konağı ve Plaza Major
Meydanı görülecek yerler arasında. Şehir turumuzun ardından otelimize transferimiz gerçekleşecektir.

5.Gün Merida | Uxmal Antik Kenti
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Maya uygarlığı’nın Kolomb öncesi kentlerinden biri olan Uxmal’a doğru yola çıkıyoruz.
Yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika sürecek yolculuğumuzun ardında büyüleyici Uxmal bizleri karşılıyor. Maya yaşam ve inanışları
hakkında bolca fikir sahibi olacağımız bu kent 9. Yüzyıl ortalarında, ön klasik dönemde inşa edilmeye başlansa bile klasik dönem
Maya medeniyeti zamanında da işlevsel kalmayı başarmıştır. İspanyol istilacılar gelmeden yüzyıllar önce yerel istilacılar olan
Toltec’ler tarafından ele geçirilmiştir. UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi’ne alınan bu büyüleyici kenti gezdikten sonra öğle
yemeğimizi alacağımız restorana gidiyoruz. Öğle yemeğimizin ardından Merida’ya geri dönüyoruz. Geceleme otelimizde.

6.Gün Merida | Chichen Itza Tapınakları & Cenote Chukum & Cancun
Otelimzide alacağımız kahvaltının ardından çıkış işlemlerimizi gerçekleştiriyor ve Maya uygarlığı’nın en görkemli ve kutsal
şehirlerinen biri olan Chichen Itza’ya doğru yola çıkıyoruz. Chichen itza piramidi Dünya’nın Yeni Yedi Harikalarından biri olma
özelliğine de sahiptir. Bu büyüleyici kenti ziyaretimizin ardından öğle yemeğimizi almak üzere Taquería Rosario’ya doğru yola
çıkıyoruz. Öğle yemeğimizin ardından bölgenin en güzel Cenote’larından biri olan Cenote Chukum’a gideceğiz. Cenotelar içerisi
tatlı su ile dolu doğal göletlerdir. Mayalar’ın içme suyunu Yucatan Yarımadasın’da binlercesi bulunan bu Cenotelar’dan sağladığı
bilinmekte. Günümüzde turistler için mükemmel yüzme alanları oluşturmaktadır ve bizde burada tatlı su ile dolu Cenote
Chukum’da yüzmenin keyfine varacağız. Vereceğimiz yüzme molasının ardından Cancun’a doğru yolumuza devam ediyoruz.
Cancun oteller bölgesindeki otelimize check-in işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Geceleme otelimizde. Cancun’da ki otelimiz her
şey dahil konsepti ile hizmet vermektedir.

7.Gün Cancun
Programımızın Meksika bölümünü bitireceğimiz bugün boyunca mükemmel Karayip Denizi’nin tadını çıkarabilmeniz için serbest
zamanımız olacak. Cancun’da ki otelimiz her şey dahil konsepti ile hizmet vermektedir.

8.Gün Cancun – Havana | Havana Şehir Turu
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Havana uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere Cancun havalimanına hareket ediyoruz. Havana’ya
inişimizin ardından etkileyici tarihinin yanında Dünya savaşlarından çok az zararla çıkmış ve ilk inşa edildiği haliyle kendini korumuş, 50’li
ve 60’lı yılların Amerikan arabalarına sıkça rastlanan, İspanyol mimarisinin muazzam örneklerine sahip şehri tanımaya başlıyoruz. İlk
olarak modern Havana’yı keşfedip ardından art dekor ve modern mimarinin harmanlandığı Vedado ve Mimarlar Bölgesi’ne doğru yola
çıkacağız. Daha sonra Küba için tarihi öneme sahip olan Devrim Meydanı’nı ziyaret edeceğiz. Turumuza Morro Kalesine doğru devam
edeceğiz. Günümüzde müze olarak hizmet veren Che’nin Havana’da ki evini ziyaret edeceğiz. Devrimciler parkında Mustafa Kemal
Atatürk’ün büstünü ziyaret ettikten sonra Central Park ve Opera Binası’nı geçip Hamingway’in Dünyaca Meşhur kokteyli Daiquri’sini
Florita barda bulunan bronz heykeli ile karşılıklı yudumluyoruz. Florita Bar’dan çıkışımızın ardından Obispo Caddesi boyunca ilerleyip eski
Havana’nın Kolonyal tarzı meydanlarını gezeceğiz. Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, Plaza Vieja ve Plaza de San Francisco de Asis gibi
görkemli mekânları ve eski sokakları gezerken çamaşır asılmış kırık dökük balkonlardan ve caddede bizi izleyen ağzı purolu yaşlılar sizlere
el sallayabilir. Kendinizi zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz. Öğle yemeğimizi Ernest Hamingway’in övgü ile bahsettiği,
mojitosu dünyaca meşhur olan LABudequita del Medio Restourant’ta alıyoruz. Öğle yemeğimizin ardından şehrin en büyük yerel alışveriş
mekanı San Hose Pazarını ziyaret edeceğiz. Daha sonra check-in işlemleri için otelimize transferimiz sağlanıyor.

9. Gün Havana | Vinales Vadisi & Tarihi Puro Fabrikası
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından adanın tütün plantasyonunun en geniş yer kapladığı Unesco tarafından Dünya Koruma
Mirası Listesine alınmış Vinales Vadisi'ne hareket ediyoruz. 1492 yılında Cristof Colomb’un burayı gördüğü zaman “İnsan gözünün
görebileceği en güzel yer “dediği vadinin tam gün yapılacak Pinar del Rio ve Vinales Turumuzda, önce tütün tarlaları (Montesinos
Çiftliği) ziyaret edilerek ve. Tütünün nasıl yetiştirildiği hakkında bilgileneceğiz daha sonra Pinar del Rio’da ki tarihi Puro Fabrikasını
ziyaret edeceğiz. Puro yapımı hakkında detaylı bilgi alacağımız fabrikadan ayrıldıktan sonra Cueva del Indio Mağarasının içinde
bulunan nehirde keyifli bir gezi yapacağız. Öğle yemeğimiz için İndian Cave Restoranına doğru yola çıkacağız. Öğle yemeğimizin
ardından Son olarak rastgele seçeceğiniz bir yerli aileyi misafirliğe gidiyoruz ve onlarla sohbet ediyoruz. “Los Jazmines” tepesindeki
Seyir terasından Vinales Vadisi manzarasını seyrettikten sonra Havana'daki otelimize geri dönüyoruz. Akşam yemeğimize kadar
serbest zamanımız olacak. Akşam yemeğimizi El Tocororo restoranda alacağız. Konaklama otelimizde. Dileyen misafirlerimiz gece
eğlence & dans mekanları için rehberimizden tavsiye alabilirler.

10.Gün Havana |Ernest Hemingway Müzesi & Klasik Araba Turu
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından ölmeden önce son 20 yılını Küba’da geçirmiş olan ünlü yazar Ernest Hemingway’in
müze haline getirilmiş La Vigia çiftliğindeki evini ziyaret edeceğiz. Küçük bir balıkçı köyü olan, ünlü romanı “İhtiyar Balıkçı ve Deniz”i
yazdığı yer olan ve yazarın öğle yemeklerini yediği Cojimar Köyüne gideceğiz. Burada yapacağımız kısa bir gezinin ardından Las
Terezzas Restoran’da öğle yemeğimizi alacağız. Öğle yemeğimizin ardından Devrim Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. Müze ziyaretimizin
ardından Klasik Amerikan arabaları ile Miramar bölgesinde yaklaşık 90 dakikalık bir gezimiz olacak. Klasik araba turumuzun
ardından akşam yemeği saatine kadar serbest zamanımız olacak. Akşam yemeği için Eski Havana’ya doğru yola çıkıyoruz.
Müzisyenlerin sahne aldığı, leziz deniz ürünleri içeren menüsüyle, eşsiz Küba Romundan yapılmış kokteylleri tadabileceğiniz
Buenavista Social Club’da akşam yemeğimizi alacağız.

11.Gün Havana – Trinidad | Cienfuegos & Zapata Körfezi
Otelimizde alacağımız kahvaltının özel aracımız ile Matanzas Bölgesine doğru hareket ediyoruz. İlk olarak İspanyol mimarisinin
güzel örneklerini göreceğimiz, Küba’nın en güzel şehirlerinden olan Cienfuegos’a gidiyoruz. Tarihi Thomas Terry Tiyatrosu ve
harika manzarası ile De Vale Sarayı’nı gördükten sonra zamanın durduğu şehir Trinidad’a doğru devam ediyoruz. Yolumuz
üzerinde Küba’da ki vahşi doğayı görebileceğimiz Zapata Körfezi’ne uğrayacağız. Burada Küba’da ki timsah popülasyonunun yaşam
bölgesi olan Del Tesoro gölnde bulunan timsah çiftliğini ziyaret edeceğiz. Timsah çiftliği gezimizin ardından Del Tesoro Gölünde
yaklaşık 1 saatlik bot gezisi yapacağız. Bot gezimizin ardından öğle yemeğimizi alacağımız yerel restorana doğru hareket ediyoruz.
Öğle yemeğimizin ardından yolculuğumuz Trinidad’da son bulacak. Konaklama otelimizde.

12.Gün Trinidad | Trinidad Şehir Turu & Cantero Müzesi & Santa Clara & Varadero
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından UNESCO tarafından koruma altına alınmış bu güzel şehri yakından tanıma fırsatımız
olacak. Kocaman pencereleri, yüksek tavanlı evleri, taş sokakları ile eski zamanlara yolculuk yaptığınızı hissedeceksiniz. Turumuz
esnasında Cantero Müzesi, Plaza Mayor ve Santisima Trinidad Katedrali göreceğimiz yerler arasında. Şehir turumuzun ardından
Manaca-Iznaga kulesine doğru yola çıkıyoruz. 260 yaşında olan bu kule 44 metre uzunluğunda ve eski dönem haberleşme aracı
olarak kullanılmaktaydı. Yapacağımız keyifli turun ardından Santa Clara’ya doğru yola çıkıyor ve öğle yemeğimizi alacağımız
restorana gidiyoruz. Öğle yemeğimizin ardından ilk olarak Ernesto CHE Guevara’nın gerilla arkadaşları ve Latin Amerika’da ki diğer
37 Devrimci ile beraber ebedi uykusuna yattığı Anıt Mezarı ve müzesini ziyaret edeceğiz. Daha sonra kahramanlık öyküsünün
yazıldığı Tren Blindado’ya gidiyoruz. Daha sonra Varadero’ya doğru yolumuza devam edeceğiz. Check-in işlemlerimizin ardından
serbest zamanımız olacak. Otelimiz her şey dahil konseptindedir.

13.Gün Varadero
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Karayip Denizi’nin mükemmel sularının tadını çıkaracağımız tam gün katamaran
turumuzu gerçekleştireceğiz. Dileyen misafirlerimiz şnorkel ile karayip denizin su altı zenginliklerini keşfedebilir. Akşam yemeği ve
konaklama her şey dahil konseptinde otelimizde.

14.Gün Varadero – Havana Havalimanı - İstanbul
Günün ilk saatlerinde erken saatte otelimizden ayrılıyor ve Havana havalimanına doğru yola çıkıyoruz.

MÜZE GİRİŞLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOT
Küba’da müzelerin açık olup olmama durumu haftalık bildirgeler ile belirlenmektedir. Çok nadir bir durum da olsa yerel yönetimce
kapalı olan müze ziyaretleri gerçekleştirilmeyebilir.

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
İç hat bağlantı uçuşları.
Yemeklerde alınacak içecekler.
Programda açık ve net bir şekilde belirtilmeyen yemekler.
Kişisel harcamalar.
Yurtdışı çıkış harcı.
Gidişte ve dönüşte havayolları ya da gümrük polislerinin isteyebileceği pcr testi ücretleri.
İptali kapsayan seyahat sağlık sigortası (150 Euro) 70 Yaş üzeri %100 surprim uygulanır.
Gerekli vize ücreti.
Tur Lideri bahşişi. (Turlarımızda sizin takdirinize bağlı olduğunu düşündüğümüzden dolayı ücrete dahil etmediğimiz Tur
Lideri bahşişi için bu turda kişi başı 90€ olarak düşünmek gerekir.

PROGRAM HAREKET BİLGİSİ
Programımız en az 10 kişi katılımı ile hareket edecektir. Grupta en çok 20 misafirimizin katılımı olabilecektir.

VİZE & PASAPORT BİLGİLERİ
Küba için kolay vize uygulaması vardır. Dileyen misafirlerimize 30€ karşılığında acentemiz vize işlemlerini
gerçekleştirmektedir.
Yeşil ve diplomatik pasaportlu misafirlerimizin herhangi bir vize ihtiyacı bulunmamaktadır.
Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerli pasaport süresi ve gidilecek her ülke için en az 2 boş pasaport sayfası
gerekmektedir.

İptal Koşul ve Şartları
Rezervasyon yapılan tarih itibari ile tur kalkış tarihine;
31 Gün öncesine kadar uçak biletinin %25’i tutarında, hava yolu tarafından uygulanan iptal cezası bulunmaktadır.
30–20 Gün kala toplam ödenen tur tutarı üzerinden %70 kesinti uygulanır.
19 - 15 Gün kala toplam tutar üzerinden %90 kesinti uygulanır.
14 günden az bir süre kala ödenen tutarın %95 kesinti uygulanır.
No Show olan yolcu için %100 iptal cezası bulunmaktadır.

NOTLAR VE BİLİNMESİ GEREKENLER
Programda belirtilen uçuşlar ilgili havayolu tarafından belirtilmiştir. Oluşabilecek bir değişiklikten sebebi ile
acentemiz sorumlu değildir. Havayolu kaynaklı oluşabilecek saat değişikliği sebebi ile acentemiz programda
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Operasyon acentesi, satış acentesine yazılı olarak bildirmek kaydı ile tur kalkışından 30 gün önce turun
iptalini gerçekleştirme hakkını saklı tutar.
Acente, katılımcı ile büyükelçilikler, konsolosluklar arasında aracıdır. Yetkililerin vize vermemesinden
kaynaklanacak zararlardan katılımcı sorumlu olup, acenteye kusur atfedilemez. Acente, vize alınması ile ilgili
hiçbir beyan garanti ve/veya tekeffülde bulunmamaktadır. Vize alınması, söz konusu ülkeye giriş garantisi
vermediğinden katılımcının tur dâhilindeki ülkeye kabul edilmemesi durumunda acentenin herhangi bir
sorumluluğu doğmayacağı sırf bu sebeple katılımcının acente nezdinde bir ücret iadesi hakkı, tazminat ve
zarar ziyan talep hakkının bulunmadığı, katılımcıya bu yönde bir tazminat ödeme durumunun bulunmadığı,
taraflarca kabul edilmiştir.
18 yaşından küçük bireylerin tek başlarına ya da anne ve babadan sadece bir tanesi ile seyahat etmesi
durumunda hem anneden hem de babadan noter onaylı muvafakatname alması gerekmektedir.
Programda belirtilen vize bilgileri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tabii olduğu bilgilerdir. Türkiye
Cumhuriyeti dışında bir pasaporta sahip olan misafirlerimiz vize bilgilerini ilgili konsolosluklardan temin
etmelidirler.
Operasyon acentesi gerekli gördüğü taktirde tur rotasını gidilecek yerler ve standartlar aynı kalmak şartı ile
değiştirme hakkını saklı tutar.
Kesin rezervasyon gezi bedelinin %50’sini yatırılması ile yapılmaktadır. Kalan tutar tur kalkış tarihinden 45
Gün önce ödenmesi gerekmektedir.
2 kişilik odada konaklama için rezervasyon yaptıran misafirlerimizden 1 kişi turu iptal etmesi halinde tura
beraber kayıt yaptırdığı diğer misafirimiz tek kişi farkı ödemekle yükümlüdür.
Programlarımız küçük gruplar halinde hareket edeceği ve misafirlerimizin farklı damak tatlarına sahip
olabileceğini düşündüğümüzden ve misafirlerimizin zaman sınırı olmadan keyifli bir şekilde yemeklerini
almalarını istediğimizden akşam yemeklerini mümkün olduğunca programlarımıza eklememeye çalıştık.
Programlarımız içerisinde sizler için önerdiğimiz restoranları bulabilir bu restoranlara rezervasyon
işlemlerimiz için rehberimizden destek alabilirsiniz.
İç hat bağlantı biletlerini kendileri alan misafirlerimiz grup uçuşlarının olacağı havalimanına ulaşımları kendi
sorumluluklarındadır. Misafirlerimizin kendi aldıkları iç hat bağlantı uçuşlarında oluşabilecek bir rötar
durumunda acentemiz sorumlu değildir.
Programlarımızda uçak biletleri gidiş & dönüş çift yön olarak düzenlenmektedir. Gidiş uçuşu kullanılmadığı
ya da kaçırıldığı taktirde dönüş bileti havayolları kuralları doğrultusunda iptal edilmektedir.
Son kullanım süresi bulunmasına rağmen 10 yıldan eski pasaportlar ve kimlikler geçersizdir, yurtdışı çıkış
işlemi yapılamamaktadır.
Havayolunda koltuk seçimi yapmak isteyen misafirlerimiz uçak biletleri düzenlendikten sonra ilgili
havayolunun web sitesinden yapabilirler.
Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerli pasaport süresi ve gidilecek her ülke için en az 2 boş pasaport
sayfası gerekmektedir.
Pasaportunuzun yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir.
Araçlarımızda sıra atlama koşuluna uyulur.
Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk, katılımcıya aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde
bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası para kaybından veya
hasarından acente sorumlu tutulamaz.
Tur liderimiz turun genel akışı içerisinde oluşabilecek herhangi bir sorun sebebi ile program içeriği sabit
kalmak koşulu ile programda gidilecek yerler, yapılacak aktiviteler sırasında değişiklik yapabilir.
Misafirlerimizin cep telefonlarını yurtdışı kullanıma açtırmalarını önemle hatırlatmak isteriz.
Tur esnasında acente temsilcisi, rehber, konaklanacak otel ve kullanılacak ulaşım araçlarında hakaret, şiddet
ve/veya diğer misafirlerin huzurunu kaçıracak hareketlerde bulunan kişilerin turları fiilin işlendiği anda iptal
edilecektir.
Turlarımız esnasında rehberimizin sizlere bildirdiği saatler hareket, araç tekerleğinin dönme saatidir. Tüm
misafirlerimizin hakkını eşit olarak gözetmekle sorumlu olan rehberimiz buluşma saatlerinde herhangi bir
bekleme yapmadan aracı hareket ettirecektir. Olası bir durumda geç kalan misafirimiz bir sonraki durağa
kadar ulaşımını kendi imkanları ile yapmak durumundadır.
YAPACAĞINIZ SEYAHATTE GÜZEL ANILAR BİRİKTİRMENİZİ TEMENNİ EDERİZ.

