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Arap Çölleri’nin Hint Okyanusu ile kucaklaştığı bir cennet… 

AFRİKA’NIN MAVİ GÖZÜ 

SOKOTRA ADASI 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Yemen çöllerinin Hint Okyanusu ile buluştuğu ve baştan sona 

bir dünya mirası olan Sokotra Adası / Kanyon ve lagünlerin arasına gizlenmiş cennet bahçeleri / 

Yalnızca adaya özgü bitki örtüsü ve kuş türleri / Tarih öncesi bir filmden sahneyi anımsatan 

Homhil Ulusal Parkı / Ejderha kanı ağaçlarıyla dolu dramatik yamaçlar / Arap Denizi ve Hint 

Okyanusu'nun buluşma noktası olan Ras Erisel / Tatlı ve tuzlu suyun buluştuğu nokta, doğal bir 

fenomen / Bembeyaz kumsalları ve kristal mavisi deniziyle isminin anlamını yaşatan bir 

“Mutluluk Adası”… 

 

6 – 15 Şubat 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Şubat Pazartesi: İSTANBUL - ABU DHABİ 

Saat 18.00’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Türk Hava Yolları kontuarı 

önünde buluşma. FEST Travel tarafından önerilen uçuş detaylarına göre saat 20.30’da Türk 

Hava Yolları’nın TK 868 sefer sayılı uçuşuyla Abu Dhabi’ye hareket. 

7 Şubat Salı: ABU DHABİ - HADİBO (SOKOTRA ADASI) - KHALANSİYA - DETVAH - HADİBO 

01:55’de Abu Dhabi’ye varış. Havalimanı oteline geçiş ve trasit bekleyiş. Özel bir 

havayollarıyla Sokotra Adası’na hareket (SCT476 - 07.00-08.15). Havalimanında karşılanma. 

Adanın en etkileyici noktalarından birisi ve ada içerisinde başka bir korunmuş alan olan, 

nefes kesen manzarasıyla adını duyurmuş Detvah Lagünü’ne hareket. Öğle yemeği. Lagünde 

yüzme imkanı ve doğayı deneyimleme. Muhteşem gün batımından sonra Hadibo’ya dönüş. 

Akşam yemeği ve otelde konaklama. 
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8 Şubat Çarşamba: DİKSAM PLATOSU 

4x4 araçlarla Diksam platosuna ve Şebhan seyir noktasına hareket. Şebhan izleme noktası 

üzerinden özsuları kan rengi olan ve yalnızca Sokotra’ya özgü olan Ejder Kanı Ağaçları’nı ve 

yerel halkın ağaçların kırmızı reçinesini nasıl topladıklarını gözlemleme. Palmiye ağaçlarıyla 

çevreli olan Dirhor Kanyonu’na hareket. Kanyon’da öğle yemeği. Öğleden sonra kanyona 

tırmanış ve eşine az rastlanır bir manzarayı keşfetme. Hadibo’ya dönüş. Akşam yemeği ve 

otelde konaklama. 

9 Şubat Perşembe: DETVAH - ŞU’AB - HADİBO 

Şu’ab Körfezi’nde bir saatlik tekne turu ve fırsat olursa adanın yunuslarını izleme. Kamp 

alanında öğle yemeği. Çok çeşitli bitkileri ve doğal havuzları içinde barındıran Ayhaft 

Kanyonu’na hareket ve yürüyüş turu. Hadibo’ya dönüş. Akşam yemeği ve otelde konaklama. 

10 Şubat Cuma: KİLLİSAN KANYONU – DEHAMRİ KÖRFEZİ 

Güneyde bulunan Killisan kanyonuna ve havuzlara doğru hareket. Off-road sürüşü ve 45 

dakikalık bir yürüyüş sonrasında turkuaz havuzlara varış. Piknik şeklinde öğle yemeği. Öğle 

yemeğinden sonra korunmuş bir alan olan Dehamri’ye hareket. Kumsalda palmiye 

ağaçlarının altında dinlenme ve yüzme imkânı.  

Yerel dernek ziyareti sonrası Hadibo’ya dönüş. Akşam yemeği ve otelde konaklama. 

11 Şubat Cumartesi: AMAK 

Adanın güneyinde yer alan ve birkaç köye bakan Dagub Mağarası gezisi. Amak Körfezi’nde 

öğle yemeği. Damlataş ve sarkıtlarıyla dolu Dagub Mağarası gezisi ardından muazzam 

büyüklükteki Hayf , Zahek ve Halmi köylerinin beyaz kum tepelerine gidiş. Hadibo’ya dönüş. 

Akşam yemeği ve otelde konaklama. 

12 Şubat Pazar: HOMHİL ULUSAL PARKI - ARHER 

Vadi Şafa tepesinin eteğine hareket. Homhil Ulusal parkına trekking. Doğal tatlı su havuzunda 

yüzme imkânı. Araçlar ile buluşup Arher plajına hareket. Yolda Sokotra Folklor Müzesi gezisi. 

Öğle yemeği. Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nun buluşma noktası olan Ras Erisel gezisi. 

Hadibo’ya dönüş. Akşam yemeği ve otelde konaklama. 

 

13 Şubat Pazartesi: VADİ EYHİFT - DELİŞA KUMSALI 

Sabahın erken saatlerinde EyhiftVadisine hareket. Beyaz kumları ve adanın rüzgâr almayan 

tek noktası olması ile bilinen Delişa Kumsalı’nda gezinti. Öğle yemeği. Arzu edilmesi halinde 

kum tepelerine tırmanarak okyanusu ve bembeyaz kumlarıyla Delişa Kumsalı’nı yükseklerden 

izleme imkânı. Hadibo’ya dönüş. Akşam yemeği ve otelde konaklama. 

 

http://www.naviosa.com/
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14 Şubat Salı: HADİBO - ABU DHABİ - İSTANBUL 

Sabah serbest zaman. Havalimanına transfer. Özel bir havayollarıyla Abu Dhabi’ye hareket 

(SCT477 - 14.40-17.55). Havalimanı oteline yürüyerek geçiş. Otelde transit konaklama. 

15 Şubat Çarşamba: ABU DHABİ - İSTANBUL 

Tarafımızdan önerilen uçuş detaylarına göre saat 02.45’de Türk Hava Yolları’nın TK 869 sefer 

sayılı uçuşuyla İstanbul Havalimanı’na hareket. Yerel saatle 06.55’de varış.  

 

Ücretlendirme:  

NAKİT YA DA BANKA HAVALESİ 

İki kişilik odada kişi başı: 4.500USD  

Tek kişilik oda: 4.900 USD  

 

Notlar: 

1- Kredi kartına taksit imkânları için lütfen Satış Bölümü ile görüşün. 

2- Tek seferde gezi bedelinin nakit veya banka havalesi ile ödenmesi durumunda toplam gezi 

bedeli üzerinden % 2 indirim yapılmaktadır. % 2 kampanyası FEST Travel yurtdışı grup 

gezilerini ve Oeconomica® gezilerini kapsamaktadır. Başka hiçbir kampanya ile 

birleştirilemez. 

3- Ödemelerinizi döviz cinsi üzerinden yaparsanız olası bir iptalde varsa iade hakkınız, ödeme 

yaptığınız döviz cinsi üzerinden, TL (nakit, havale veya tüm kredi kartı ödemeleri) olarak 

yaparsanız TL üzerinden yapılacaktır. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: 
* Yerel şartlara gore en iyi otelde 7 gece konaklama, 
* Türk Hava Yolları ile İstanbul - Abu Dhabi - İstanbul arası ekonomi sınıf dış hatlar bileti, 
* Abu Dhabi - Hadibo - Abu Dhabi arası özel charter uçak ile ulaşım, 
* Bilet kesim bedeli, 
* Tüm havalimanı vergileri (şu an 205 USD olup, kesin tutar bilet kesim aşamasında 
belirlenecek ve artış olması halinde yansıtılacaktır), 
* Gidişte ve dönüşte 2 Gece Abu Dhabi havalimanı otelde oda bazında transit konaklama, 
* Turist ve şehir vergisi, 
* Sokotra için kapı vize ücreti (120 USD), 
* Gezi boyunca tüm transferler, 
* Gerektiğinde 4x4 araç (araç başına 3 kişi), 
* Havaalanı transferi, 
* Tüm köy ziyaretleri, 
* Ulusal park gezileri, 
* Gezi boyunca tam pansiyon konaklama, 
* İngilizce konuşan, deneyimli yerel rehber, 

http://www.naviosa.com/
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* Geziler sırasında kişibaşı ½ lt. içme suyu, 
* Tüm giriş ücretleri 
* Yerel vergiler, 
* Su’ab'da özel tekne gezisi, 
* Tüm bahşişler (tur liderine ve gezi şoförüne bahşiş toplanmıyor), 
* FEST Travel uzman rehberlik hizmeti, 
* Zorunlu Seyahat Sigortası, 
* Karbon Ayak İzi (KAİ) Ormanı Projesi’ne sizin için yapılacak bağış, 
* KDV. 
 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 
 

 
 

 
 

 
 

ÖNEMLİ NOTLAR 

* BU BİR MACERA - DENEYİM gezisidir, bu bilinç ile gezi satın alınmalıdır. Turizm’in çok az 

geliştiği bir ülkeye gidilmektedir. 

* Dış nedenlerden dolayı FEST Travel her zaman programı değiştirme hakkına sahiptir. 

* Bazı yapılar dışardan görülecektir. 

* Kullanılacak olan araçlar 2014 model olacaktır. 

* Araç başına maksimum 3 kişi oturacaktır. 

* Sokotra Ada’sına tarifeli uçak bulunmadığıundan Abu Dhabi’den her Salı günü kalkan özel 

bir uçak kullanılmaktadır, saat değişiklikleri olabilir. 

* Bu gezi tamamıyla bir doğa gezisi olup, Afrika’nın Mavi Gözü’nde bir haftalık uzun bir doğa, 

deniz, kum ve ıssızlık tatili yapacaksınız. Bol fotoğraflı ömür boyu unutulmayacak bir 

yolculuk. 

* Kalınacak otel çok az turist ağırladığından dolayı lüks beklenmemelidir, 

* Katılımcıların nevresim, yastık, el feneri, power-bank ve havlularını getirmeleri 

gerekmektedir. 

* Pek çok öğle yemeği piknik ve kumanya şeklinde olacaktır, 

* Gezi sırasında 4x4 araçlar ile gezilecek yollar çoğunlukla toprak / çöl zemindir. Bu nedenle 

yapılacak uzun seyahatler yorucu ve rahatsız edici olabilir. 4x4 yolculuğunda genellikle 

tuvalet ihtiyacı doğada giderilecektir. 

http://www.naviosa.com/
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* Kurak iklim sebebiyle temiz su bulmakta zorluk çekilen günler olabilir. Suların dikkatli 

kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

* Elektrik olabildiğince bulunacaktır. 

* Gezi programı kapsamında gidilecek olan ülkeler, turizm faaliyetleri açısından yeni kurallar 

belirlemiştir. Bu kurallara uyulması zorunludur. Uyulmaması durumunda maddi para cezası 

veya bir servisten faydalanamama gibi sonuçlar olabilir. Böyle bir durumda FEST Travel 

herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

* Bölgenin sağlık koşulları hakkında daha detaylı bilgiyi şu adreslerden öğrenebilirsiniz: 

www.who.int  www.seyahatsagligi.gov.tr  

 

UÇUŞ BİLGİLERİ 

Uçak bileti: 

 

Tarih  Hava Yolu  Uçuş Kodu  Nereden  Nereye  Kalkış Saati  Varış Saati  
6.02.2023  THY  TK 868  İSTANBUL  ABU DHABİ  20.30  01.55+1  
7.02.2023  Özel  SCT476  ABU DHABİ  HADİBO  07.00  08.15  
14.02.2023  Özel  SCT 477  HADİBO  ABU DHABİ  14.40  17.55  
15.02.2023  THY  TK 869  ABU DHABİ  İSTANBUL  02.45  06.55  

 

* Bu gezi için tarafımızdan önerilen Türk Hava Yolları uçuşları yukarıdaki gibidir. 

* 10 kişilik özel grup yeri FEST Travel tarafından rezerve edilmiş olup bundan sonra gelecek 

olan talepler için uçak fiyat farkı uygulanacaktır. 

* Uçak biletlerinin temini konusunda Naviosa Travel’a danışabilirsiniz. 

* Havaalanları ve havayollarının gündeme aldığı bir takım yeni kurallar vardır. Bu kurallara 

koşulsuz riayet etmek mecburidir. Uyulmadığı takdirde terminale veya uçağa alınmama 

durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumda oluşacak zararlardan FEST Travel sorumlu 

değildir. 

* Havalimanı Transferi: Gezimizde havalimanına gidişte toplu transfer hizmeti sunulmaktadır. 

Toplu transfer saatiyle diğer ayrıntılar size geziden önce satış sorumlusu tarafından 

bildirilecektir. Gezide dönüş transferi yapılmamaktadır. Ücreti karşılığında dönüş transfer 

hizmeti almak isteyen gezginlere FEST Travel yardımcı olacaktır. 

 

 

 

 

http://www.naviosa.com/
http://www.who.int/
http://www.seyahatsagligi.gov.tr/
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KONAKLAMA BİLGİLERİ 

Kalınacak otel bölgenin mümkün olan en iyi konaklama imkanları olmakla birlikte, adanın en 

fakir ve alt yapısı gelişmemiş ülkelerinden birine gittiğimizi ve bu sebeple çok lüks standartlar 

beklememenizi öneririz. 

* İki kişilik odada kalmak isteyip “iki kişilik odada kişi başı” ücreti üzerinden rezervasyonu 

yapılan misafirlerimizin yanına geziye 60 gün kala bir oda arkadaşı bulunamadığı takdirde bu 

misafirlerimizin “tek kişilik oda” ücretinin farkını ödemek ya da geziyi iptal etmek zorunda 

kalacaklarını bildiririz. Ödeme ayrıntıları için lütfen “Ödeme Seçenekleri” tablosunu 

inceleyiniz. 

* Misafirlerimizin kendi kullanımları için yastık kılıfı, çarşaf ve havlu yanlarında getirmeleri 

gerekmektedir. 

VİZE BİLGİLERİ 

* Gezi için pasaport bilgileri önceden alınıp, Sokotra Adası için kapı vizesi alınacaktır. 

* Abu Dhabi’de transit geçiş yapılacağından vize gerekmemektedir. Ancak normal koşullarda 

online vize alınması gerekmektedir. 

* Geziye katılım için ilgili ülke veya ülkelere giriş için Müşteri’nin vize alması gerekmesi halinde 

FEST, geziye dair tüm vize talepleri ve işlemlerini Müşteri’ye bu konuda doğrudan hizmet 

sağlayacak olan vize işlemleri aracı kuruluşuna (“Vize Aracı Kuruluşu”) yönlendirecektir. 

Müşteri ile Vize Aracı Kuruluşu arasında doğrudan hizmet sözleşmesi kurulacak ve hukuki ilişki 

tesis edilecek olup, FEST’in herhangi bir vize hizmeti veya taahhüdü bulunmamaktadır. Vize 

Aracı Kuruluşu tarafından kabul edilen tüm başvurular, Vize Aracı Kuruluşu ile Müşteri 

arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca işleme alınacak, ücretlendirilecek ve 

sonlandırılacaktır. FEST, Müşteri ile Vize Aracı Kuruluşu arasında sadece bir aracıdır. Müşteri 

kendisine Vize Aracı Kuruluşu tarafından bildirilen vize başvurusu için gereken bilgi, belge, 

form ve/veya evrakların eksiksiz bir şekilde Vize Aracı Kuruluşu’na iletmekle ve gerektiğinde 

randevu veya görüşme tarihinde ilgili konsolosluk, elçilik veya kurumda bizzat bulunmakla 

yükümlüdür. Yetkililerin vize vermemesinden dolayı oluşacak zararlardan gezginler 

sorumludur. FEST Travel vize alınması ile ilgili hiçbir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır 

ve vize konularında hiçbir garanti vermemektedir. Müşteri’nin Vize Aracı Kuruluşu’nun talep 

ettiği bilgi, belge, form ve/veya evrakı sağlayamaması ve/veya randevu veya görüşme tarihi 

dahil Vize Aracı Kuruluşu’nun talimatlarına uymaması nedeniyle, vizenin geç alınması, vize 

süresinin toplam tur süresinden az olması ve/veya vizenin hiç alınamaması gibi durumlar 

sonucu Müşteri’nin tura katılamaması halinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Vize alınması 

söz konusu ülkeye giriş garantisi vermediğinden gezginin tur dahilindeki ülkeye kabul 

edilmemesi durumunda FEST Travel’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sebeple 

herhangi bir ücret iadesi veya tazminat ödenemez. Ayrıca gezgin ile ilgili olarak vergi borcu vb. 

nedenlerle yurtdışına çıkma yasağı konulmuş olması gibi herhangi bir nedenle arzusu hilafına 

http://www.naviosa.com/
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dahi olsa tura başlayamaması hallerinde oluşacak zarar ve ziyanlardan gezgin sorumludur ve 

bu gibi durumlarda herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Yaptırılacak sigorta, vize alınamaması 

konusunu kapsamamaktadır. 

* Geziye katılımı kesinleşen misafirlerimizin pasaport örneklerini Vize Aracı Kuruluşu’na 

gönderdikten sonra pasaportlarını değiştirmemeleri gerekmektedir. Vize Aracı Kuruluşu’na 

ulaştırıldıktan sonra bilgi verilmeden yapılacak pasaport değişiklikleri, vize işlemlerinde 

sıkıntıya sebep olmakta, hatta vize alımına engel olmaktadır ve geziye katılımı riske 

sokmaktadır. 

SİGORTA BİLGİLERİ 

* Gezi bedeline, Acentenin iflasına karşı tüketiciyi koruyan “Zorunlu Paket Tur Sigortası” 

dahildir. 

* Ödemenin yapıldığı gün Tur Sözleşmesi ve Tura Katılım Formu imzalanmazsa zorunlu 

sigorta geçerli olmayacaktır. 

* Oeconomica gezilerimizde iptal teminatlı seyahat sağlık sigortası fiyata dâhil değildir. Ekstra 

fark ile iptal teminatlı sigorta yaptırmak isteyen gezginlerimiz taleplerini, ödemelerini takip 

eden 24 saat içerisinde, pasaport görüntüsüyle birlikte satış ofisimize bildirmeleri gerekir. Bu 

süre zarfından sonra iptal teminatlı sigorta yapılamamaktadır. Ekstra fark tutarları 

katılımcının yaşı, gezinin süresi ve tutarına göre değişiklik göstermektedir. Yaptıracağınız bu 

sigorta herhangi bir salgın kaynaklı olayı kapsamayacaktır. Konu ile ilgili satış ofisimizden 

yardım alabilirsiniz. 

ÖDEME VE İPTAL KOŞULLARI 

* Müşteri tarafından gezinin başlangıcına 31 gün kalana kadar yapılan iptallerde gezi 

bedelinin % 40’ı, 30 - 16 gün kala olan iptallerde % 65’i, 15 gün ve daha az kala olan 

iptallerde ise gezi bedelinin % 100’ü kesilir. Ek Protokol yapılan gezilerde, Ek Protokol’ün İptal 

ve İade Koşulları geçerli olacaktır. 

* İptal durumunda “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI” 

geçerlidir. Ödemeyi yapanlar gezi programını ve “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI”nı kabul etmiş sayılırlar. 

* Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı 9’dur. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde 

katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih 3 Aralık 2021’dir. 

* Ödemelerinde kredi kartı kullananlar için: Lütfen kredi kartı limitinizi kontrol ediniz. 

Bankalar limit aşımı cezası uygulayabilir. 

* Ödemesini aşağıdaki bankalardan farklı bir banka üzerinden gerçekleştirmek isteyen 

misafirlerimizin, ödeme yapmadan önce mutlaka Satış bölümümüze bilgi vermesini rica 

ederiz. 
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* Tek seferde gezi bedelinin nakit veya banka havalesi ile ödenmesi durumunda toplam gezi 

bedeli üzerinden % 2 indirim yapılmaktadır. Bu indirim gezinin satış fiyatı üzerinden 

yapılmakta olup, alınan ekstra hizmetler dahil edilmez. % 2 kampanyası FEST Travel yurtdışı 

grup gezilerini ve Oeconomica® gezilerini kapsamaktadır. Başka hiçbir kampanya ile 

birleştirilemez. 

 

Lütfen bize telefonla ulaşarak rezervasyonunuzu kesinleştirin. 
0216 355 14 65 /66 

http://www.naviosa.com/

