
ÜRDÜN & KIZILDENİZ 
Şehrin Kalbinde Seçkin Oteller & Giriş Ücretleri Dahil Detaylı Geziler & Yerel Restoranlarda 

Yöresel Lezzetler & Bölgenin Uzmanı Profesyonel Rehber Eşliğinde 

***PETRA OTEL KONAKLAMALI*** 

 

GÖRÜLECEK ŞEHİRLER & ÖNEMLİ YERLER 
Akabe (1) - Wadi Rum (Ram Vadisi) (1) – Petra (1) – Amman (1) 

TUR SÜRESİNCE YAŞANACAK TECRÜBELER 
 Dünya’nın en alçak noktası LUT GÖLÜ göreceğimiz yerler arasında. 
 Wadi Rum’da Lux kampta konaklama yapılacak. 
 Roma dünyasının en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Careş’i keşfedeceğiz. 
 Wadi Rum’da arazi araçları ile tur tecrübe edeceğiz. 
 UNESCO Dünya Mirasları listesindeki Petra’yı gezeceğiz. 
 1. Sınıf restoranlarda yerel lezzetler tadılacak. 
 Ölü Deniz’de batmadan yüzme fırsatımız olacak. 
 Dünya’nın en çok ziyaretçi çeken antik kenti Petra’da At sürme tecrübesi edineceğiz. 
 Amman’da tarihi Roma Tiyatrosunu ziyaret edeceğiz. 
 Amman Kalesini ziyaret edeceğiz. 
 Akabe’de cam tabanlı tekneler ile Kızıldenizi keşfedecek, şnorkel ile yüzeceğiz. 
 Petra’yı gece muhteşem ışıklandırması ile de keşfedebileceğiz. 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
 Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti. 
 4 gece 5 ve 4 yıldızlı 1. Sınıf merkezi otellerde yarım pansiyon konaklama. 
 4 adet Yerel restoranlarda öğle yemeği. 
 Programda belirtilen tüm turlar. (Extra Tur yok) 
 Programda belirtilen müze ve ören yeri gidişleri. 
 Yerel rehber ve şoför bahşişleri. 
 Tur süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası. 70 Yaş ve üzeri 30$ surprim uygulanır.) 
 Wadi Rum’da jeep safari. 
 Petra’da at sürüşü deneyimi. 



UÇUŞ BİLGİLERİ 
 IST AQJ 01:30 – 03:00 – TK818 
AMM IST 06:10 – 09:35 – TK813 

OTEL BİLGİLERİ 
 Akabe: Hilton Hotel 5* vb. 
 Wadi Rum: Mazzayen Camp 5* vb. 
 Petra: Petra Moon Hotel 4* vb. 
 Amman: Movenpick Amman Hotel 5* vb. 

TUR FİYATI 
 16.11.2021 21.12.2021 18.01.2022 14.03.2022 03.05.2022 20.09.2022 18.10.2022 07.11.2022 12.12.2022 

FİYAT 2290 $ 2290 $ 2290 $ 2290 $ 2390 $ 2290 $ 2290 $ 2190 $ 2190 $ 
TEK KİŞİ FARKI 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 
3. KİŞİ FİYATI 2290 $ 2290 $ 2290 $ 2290 $ 2390 $ 2290 $ 2290 $ 2190 $ 2190 $ 

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 – Akabe  
Tur hareket tarihimizden 1 Gün önce, günün son saatlerinde, saat 23:00’da rehberimiz ile İstanbul Havalimanı Dış Hatlar 
Terminalinde rehberimiz ile buluşmanın ardından Akabe uçuşumuz için TK818 sefer sayılı uçağa chec-in işlemlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Akabe’ye inişimizin ardından otelimize transferimiz sağlanıyor ve check-in işlemlerimizi yapıp yolun 
yorgunluğunu atmak üzere dinleneceğiz.  Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Akabe şehir turumuza başlıyoruz. 
Şehir turumuzun ardından Cam tabanlı tekneler ile Kızıldeniz’in berrak sularına açılırken Kızıldeniz’in resifleri, mercan 
kayalıklarını ve balık çeşitlerini görme fırsatı bulacağız. Dileyen misafirlerimiz şnorkel ile yüzme fırsatını değerlendirebilirler. 
Turumuzun bitiminde otelimize transferimiz sağlanacak ve günün geri kalanında serbest zamanımız olacak. Akşam yemeği ve 
konaklama otelimizde. 

2.Gün Akabe – Wadi Rum 
Kahvaltımızın ardından Wadi Rum (Ram Vadisi)’ne doğru yola çıkıyoruz. Wadi Rum’a ulaştığımızda lüx çöl otelimize check-in 
işlemlerimizi yapıyoruz. Check-in işlemlerimizin ardından 4x4 araçlar ile yaklaşık 2 saat sürecek çöl turumuz başlayacak. Daha 
sonra öğle yemeğimizi almak üzere otelimize geri dönüyoruz. Gün boyu bu eşsiz coğrafyanın tadını çıkarabilir, unutulmaz 
fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Gece boyu gökyüzünde yıldızların dansını izleme imkânınız olacak. Akşam yemeği ve 
konaklama otelimizde. 



3.Gün Wadi Rum (Ram Vadisi) - Petra 
Sabah erken saatte kalkıp çölde gün doğumunu izliyoruz! Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından yaklaşık 2 saatlik bir 
yolculuk sonrasında Petra’ya ulaşıyoruz. UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Petra aynı zamanda Hz. Musa’nın asası ile 
su çıkarttığı yer olarak bilinmekte. Eski dönem kervanlarının geçiş güzergahında bulunan Petra Nebati uygarlığı döneminde 
yapılmıştır. Vadi boyunca mükemmel dar yollarda yürüyüp tarihi mekanları inceleyeceğiz. Yapacağımız keyifli bir at sürüşünün 
ardından Bu güzel antik kent gezimiz esnasında öğle yemeğimizi alacağız. Otelimizde alacağımız akşam yemeğinden sonra 
muhteşem ışıklandırmasını görmek için tekrar vadiye ineceğiz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

4.Gün Petra - Amman 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından tekrar Amman doğru yola çıkıyoruz. Yolumuz üzerinde Ölü Deniz’e gidecek ve yüzme 
molası vereceğiz. Ölü Deniz’de batmadan yüzme keyfini çıkaracağız.  Amman’a varışımız ile birlikte şehir turumuza başlıyoruz. 
Yapacağımız kısa bir şehir turundan sonra öğle yemeğimizi alacağımız restorana doğru yola çıkacağız. Öğle yemeğimizin 
ardından turumuza devam ediyor ve modern ve eskinin bir arada bulunduğu şehirde 6000 kişi kapasiteli ve günümüzde hala 
kullanılmakta olan Roma Tiyatrosu, eski Amman’ı oluşturan yedi tepeden birisinde bulunan Amman kalesi ve Ulusal müze 
göreceğimiz yerler arasındadır. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.  

 
5.Gün Amman – İstanbul 
Günün ilk saatlerinde otelimizden çıkış işlemlerimizi gerçekleştirip Amman Havalimanına transferimiz gerçekleşecektir 

 

 

 

 



FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 İç hat bağlantı uçuşları. 
 Yemeklerde alınacak içecekler. 
 Kişisel harcamalar. 
 Yurtdışı çıkış harcı. 
 Gidişte ve dönüşte yapılacak pcr testi ücretleri. 
 İptali kapsayan seyahat sağlık sigortası (80 usd) 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 50usd 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 

 Umuma mahsus pasaportlar için bu turumuzda vize gerekmemektedir. 
 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. 

 Kesin rezervasyon gezi bedelinin %50’sini yatırılması ile yapılmaktadır. Kalan tutar tur kalkış tarihinden 45 Gün önce 
ödenmesi gerekmektedir. 

 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. 

 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. 

 


