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MEKSİKA ÖLÜLER GÜNÜ FESTİVALİ 
 

28 Ekim – 9 Kasım 2023 

Mexico City, Morelia, Patzcuaro,  Villahermosa, Palenque, Campeche, Uxmal,  

Merida, Chichen Itza, Tulum Cancun 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bu seferki rotamız Meksika… 

Benzersiz doğa harikalarıyla, Mayalara ve Azteklerden başlayarak Diego Rivera ve Frida Kahlo’ya uzanan derin 
kültürüyle, enfes yemekleriyle ve eğlenceli yaşamıyla tanıdığımız Meksika’ya dünyaca ünlü Ölüler Günü 
Festivali’ne katılmak için gidiyoruz bu kez. 

Peki nedir bu Ölüler Günü Festivali? Ülkede oldukça önemli bir yere sahip olan ve kökeni oldukça eskilere 
dayanan Ölüler Bayramı Meksikalı ailelerin kaybettikleri yakınlarını andığı sıra dışı bir festival. İki gün süren Ölüler 
Günü Festivali sırasında aileler gerek evlerinde gerekse mezarlıklarda kaybettikleri yakınlarının en sevdiği 
yemekleri sergiledikleri özel sunaklar hazırlıyorlar. 

Genel inanış festival süresince özellikle gece saatlerinde yakınlarının ruhlarının kendilerini ziyarete geldikleri 
yönünde. Hayatını kaybedenlerin en sevdiği şarkıların özellikle mezarlıklarda gece boyu çalınması da tam da bu 
yüzden. Her ne kadar mezarlıklar bize hüzünü çağrıştırsa da Meksika’da bu festival rengarenk şekilde kutlanıyor. 

Biz de Ölüler Günü kutlamalarına çiçekler ve mumlarla dekore edilmiş mezarlıklarda şarkılar eşliğinde başlayıp 
sokaklardaki geçit törenlerine kuru kafa maskelerimizle eşlik edeceğiz. Ölüler Bayramı kutlamaları ile beraber 
rengarenk Meksika Turu da tüm hızıyla devam edecek. 

Ölüler Günü Festivali detaylarını yakından öğrenmenize yardımcı olacak eğlenceli animasyon Coco’yu kesinlikle 
izlemenizi tavsiye ediyoruz. 
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28 Ekim 2023 / Cumartesi: İSTANBUL – MEXICO CITY  

28 Ekim Cumartesi akşamı saat 22.00’da havalimanında rehberimiz ile buluşma. Check-in ve bagaj 
işlemlerinin ardından 29 Ekim Pazar gecesi saat 02.05’te Türk Hava Yolları TK184 sefer sayılı uçuşu ile 
Mexico City’e yolculuğumuz başlıyor. 

29 Ekim 2023 / Pazar: MEXICO CITY 

Yerel saat ile 08.20′daki varışın ardından pasaport ve bagaj işlemlerimiz sonrası gezimize başlıyoruz. 

İlk durağımız Kızıl Ordu’nun kurucusu olan ve önemli Marksist teorisyenlerden biri olarak bilinen Lev Troçki’nin 
Mexico City’de yaşadığı evi olacak. Joseph Stalin ile girdiği siyasi rekabeti kaybedince tüm resmi görevlerinden 
alınan ve Sovyetler Birliği’nden sürülen Troçki, 1937’de Meksika’ya sığınır. Burada Ramón Mercader isimli 
İspanyol bir Sovyetler Birliği ajanı, gazeteci kılığında röportaj yapma bahanesiyle Troçki’nin evine girer ve buz 
baltasıyla Rus siyasetçinin kafasına vurarak ölümüne neden olur. 

Bir sonraki durağımız ise; ”Biz onun gibi insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz” diyen Picasso’nun hayranlık duyduğu, 
Louvre Müzesinin bir tablosunu satın aldığı ülkenin ulusal gururlarından biri olan Frida Kahlo’nun evi La Casa 
Azul olacak. İçinde Kahlo’ya ait yaklaşık 300 parça eşyanın sergilendiği La Casa Azul’da benzersiz bir gezi 
deneyimi yaşayacağız.  

Öğle yemeği için serbest zaman. Öğle yemeği sonrası ise elbette Meksika gezilerinin olmazsa olmazı Ulusal 
Antropoloji Müzesi gezimiz ile günümüze hız kesmeden devam ediyoruz. Kolomb öncesi Meksika’sına ait 
arkeolojik ve antropolojik eserlerin sergilendiği bu müzede Güneş Taşı ve Xochipili Heykeli en çok dikkat çeken 
eserlerden bazılarıdır. 

Gezilerimiz sonrası otelimize transfer ve otelde konaklama. 

Konaklama: Hotel Casa Blanca 4* vb. 

30 Ekim 2023 / Pazartesi: MEXICO CITY    

Kahvaltının ardından tüm gün sürecek Teotihuacan Tapınaklar gezimize başlıyoruz. Milattan önce 100 yılında 
kurulmaya başlandığına inanılan ve Kolomb-öncesi döneme ait en büyük şehirlerden biri olan Teotihuacan 
gezimizde, Güneş Piramidi, Ay Piramidi ve Ölüler Yolu gibi antik yapıları yerinde göreceğiz. Öğle yemeği 
için serbest zaman. 

Gezimiz sonrası otelimize dönüş ve otelimizde konaklama. 
Konaklama: Hotel Casa Blanca 4* vb. 

31 Ekim 2023 / Salı: MEXICO CITY – MORELIA    

Kahvaltının ardından otelden ayrılıyoruz. Şehrin ünlü ve popüler caddesi Reforma‘da Ölüler Günü 
Festivali için düzenlenen rengarenk eğlenceli törenlere şahit olacağız. Bu rengarenk etkinlikleri izledikten sonra 
keyifli bir yolculuk ile Morelia’ya hareket ediyoruz. Bu şehir zamanın durmuş gibi göründüğü küçük bir antik 
kent’tir. Evlerin çoğu, şehrin “pembe şehir” olarak adlandırıldığı pembe kumtaşından yapılmıştır. Bu ufacık şirin 
antik kenti yürüyerek dolaştıktan sonra otelimize gidiyoruz. 

Otelimizde konaklama. 
Konaklama: Hotel De la Soledad Morelia 4* vb. 
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1 Kasım 2023 / Çarşamba: MORELIA – PATZCUARO – MORELIA   

Kahvaltının ardından Patzcuaro’ya transfer. Meksika’daki en bilinen Ölüler Günü kutlamalarından biri 
Pátzcuaro ve çevresindeki göl alanında kutlanmaktadır. Tüm Michoacán’da Ölüler Günü’ne hizmet veren 
pazarlarla doludur fakat en ideal hali Pátzcuaro’nun ana meydanındaki pazardır. 

Yerel bir aile yanında öğle yemeğimizi alırken aynı zamanda Ölüler Günü seremonisine de eşlik edeceğiz. 

Yemeğimiz sonrası Ölüler Günü Festivali’ni tam olarak anlayabileceğimiz ve hissedeceğimiz mezarlık 
ziyaretlerimizi yerel halkın seremonileri eşliğinde gerçekleştireceğiz. 

Akşam yemeğimiz sonrası ise Morelia’ya dönüyoruz. 

Otelimizde konaklama. 
Konaklama: Hotel De la Soledad Morelia 4* vb. 

2 Kasım 2023 / Perşembe: MORELIA – MEXICO CITY – VILLAHERMOSA          

Kahvaltının ardından otelden ayrılıp Mexico City’e hareket ediyoruz. Havalimanı varışımızdan sonra yerel 
havayolları ile Villahermosa’ya uçuyoruz. 

Şehre varışımız sonrası otelimize transfer ve otelde konaklama. 
Konaklama: Hotel Holiday Inn Villahermosa 4* vb. 

3 Kasım 2023 / Cuma: VILLAHERMOSA – PALENQUE        

Kahvaltının ardından gezimize başlıyoruz. İlk durağımız yerel bir kakao çiftliği olacak. Kakao’nun hikayesini 
dinleyeceğiz ve eğlenceli etkinliklerle ülkenin bu meşhur içeceğini daha yakından tanıyacağız. Bir sonraki 
durağımız ise Meksika’nın Kehanet kenti Palenque olacak. 

Gezimiz sonrası otelimize transfer ve otelde konaklama. 
Konaklama: Hotel Villa Mercedes Palenque 4* vb. 

4 Kasım 2023 / Cumartesi: PALENQUE – CAMPECHE   

Kahvaltının ardından otelimizden ayrılıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Campeche’ye 
hareket ediyoruz. Tarihi şehri yürüyerek keşfedeceğiz. 

Otelimizde konaklama. 
Konaklama: Hotel Gamma Campeche 4* vb. 

5 Kasım 2023 / Pazar: CAMPECHE – UXMAL – MERIDA  

Kahvaltının ardından, UNESCO Dünya Mirası Listesi‘nde yer alan Uxmal Antik Kenti gezimize 
başlıyoruz. Uxmal Antik Kenti, Kolomb öncesi kentlerinden olup adının anlamı Maya dillerinden Yukateco 
dilinde ”üç kez”dir. Gezimiz sonrası Merida‘ya hareket. 

Otelimizde konaklama. 
Konaklama: Gamma El Castellano 4* vb. 
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6 Kasım 2023 / Pazartesi: MERIDA – CHICHEN ITZA – TULUM  

Kahvaltının ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Chichen Itza’ya transfer. 

Mayalar tanrılarının yıldızlarda ve gökte olduklarını inanıyorlarmış. Bu nedenle yüksek bir tepeden yapılan 
çalışmaların Tanrıya yakınlaşmak için daha yararlı olduğunu düşünmüşler. Piramitlerini de bu amaca hizmet 
etmek için astronomik bir takvim gibi hazırlamışlar. Yapının 4 yüzeyi 4 mevsimi simgeliyor. Her yüzeyde 91 
basamak, piramitin tepesinde de bir sunak var. Yani toplamda 4X91+1 derken yıldaki gün sayısına denk gelen 
365 basamak var. 

Chichen Itza gezimiz sonrası dünyanın en güzel doğal havuzlarından biri olan ve Yucatan Yarımadasındaki en 
popüler ve en çok ziyaret edilen cenotelerden Ik-Kil’de yüzme keyfini yaşayacağız. Çevresi yeşillikler ve 
sarmaşıklarla sarılı Cenote Ik-Kil’e yukarıdan baktığınız zaman şaşkınlık verecek kadar güzel olduğuna şahit 
olacaksınız. 

Yüzme keyfimiz sonrası Tulum’da bulunan otelimize gidiyoruz. 

Otelde konaklama. 
Konaklama: Hip Tulum Hotel 4* vb. 

7 Kasım 2023 / Salı: TULUM  

Kahvaltının ardından yüzme keyfimize devam ediyoruz ve yer altında gizli bir cennet kuyusu tanımlaması ile 
ünlü Gran Cenote‘ye hareket ediyoruz. 

Günümüzde turistik amaçla kullanılan, içindeki havuzlarda yüzebildiğimiz ve yer altı dünyasını keşfe çıkabildiğimiz 
cenoteler Mayalar için geçmişte de günümüzde de hala çok önemli yerler. Maya inanışına göre Yağmur tanrısı 
Chaak bu yer altı mağaralarında yani cenotelerde yaşarmış. Yüzme keyfimizden sonra Tulum şehir gezimize 
devam ediyoruz. 

Otelde serbest zaman.  
Konaklama: Hip Tulum Hotel 4* vb. 

8 Kasım 2023 / Çarşamba: TULUM – CANCUN – İSTANBUL  

Kahvaltının ardından Cancun Havalimanı’na transfer. Saat 13.50’da Türk Hava Yolları TK181 sefer 
sayılı uçuşu ile İstanbul’a yolculuğumuz başlıyor. Uçakta geceleme. 

9 Kasım 2023 / Perşembe: İSTANBUL 

Sabah yerel saat ile 10:00’da İstanbul’a varış. 

Gezimizin sonu. 
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TUR ÜCRETLERİ: 
2 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI ÜCRETİ: 4.450Euro 
TEK KİŞİLİK ODA FARKI: 1.200Euro 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER: 
Türk Havayolları ile İstanbul – Mexico City / Cancun – İstanbul gidiş dönüş ekonomi sınıf uçak biletleri ve 
vergiler. 
Mexico City – Villahermosa ekonomi sınıfı iç hat uçak bileti, vergi ve ücretleri, 
Tecrübeli TURVIGO rehberlik hizmeti, 
Programda belirtine 4 yıldızlı otellerde 10 gece kahvaltı dahil konaklama, 
Tecrübeli TURVIGO rehberlik hizmeti, 
Yerel İngilizce rehberlik hizmeti, 
Programda belirtilmiş olan tüm geziler ve transferler, 
Tüm bahşişler, 
Meksika vizesi, 
Patzcuaro’da 1 öğle yemeği ve 1 akşam yemeği, 
Programda belirtilen tüm gezi ve ören yeri girişleri, 
Villahermosa’da yöresel kakao çiftliği gezisi ve kakao tadım etkinlikleri, 
** Özel Yurtdışı seyahat iptal ve sağlık sigortası Kişi Başı 85 € (Turvigo ofisinden ücreti mukabilinde yaptırabilir 
ve sigorta kapsamını detaylı olarak öğrenebilirsiniz) 

*HDI Sigorta ile Özel Yurtdışı seyahat iptal ve sağlık sigortası Kişi Başı 85 € 

**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: 
Programda belirtilmeyen tüm öğle ve akşam yemekleri, 
Yurtdışı çıkış harcı (150TL), 
İçecekler, 
Fazla bagaj ücreti, 
Kişisel harcamalar vb. masraflar, 
Programda belirtilmeyen turlar. 

 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. 
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*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 ülkeye seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti Pasaportuna sahip misafirlerin Meksika vizesine 
ihtiyacı vardır.   

Meksika’ya giriş için hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımız vizeye 
tabidirler. Bordo pasaport sahipleri Meksika için elektronik vize alabilirler. Yeşil pasaport 
sahiplerinin vize almaları gerekmektedir. Meksika girişlerinde (Bordo ve Yeşil pasaport sahipleri) 
eğer pasaportlarında geçerliliği devam eden; ABD – Kanada – Schengen – İngiltere vizeleri mevcut 
ise Meksika vizesi almasına gerek olmayacaktır. Diplomatik pasaportlar ise vizeden muaftırlar. 

*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). 
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*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 rezeryasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %40’ı iade edilemez. 

69-40 gün arasına kadar rezeryasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %50’si iade edilemez. 

39-20 gün arasına kadar rezeryasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %70’i iade edilemez. 

19- 0 gün arasına kadar rezeryasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %100’ü iade edilemez. 

 

 

http://www.naviosa.com/


 
 
 
                                                                                                                                                                        

NAVİOSA TURİZM 
Caddebostan Mah. Noter sok. Deniz Apt. No:36 D:3 Giriş Kat Şaşkınbakkal / İstanbul 

Tel: 0216 355 14 65/66  
www.naviosa.com  

 

 

** 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. 

 Bir başka organizasyonumuzda buluşmak dileğiyle… 

 
Naviosa Turizm'e telefonla ulaşarak   

Rezervasyonunuzu kesinleştirebilirsiniz.  
 

0216 355 14 65 /66 

  

http://www.naviosa.com/

