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VİETNAM - LAOS - KAMBOÇYA 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 5 yer: Hue Anıtları, Hoi An Eski Kenti, Halong Körfezi, 
Luang Prabang ve Angkor / Uzakdoğu coğrafyasının tarihi şehirleri: Ho Çi Min (Saygon), 

Hanoi, Hue ve Siem Reap / Kızıl Nehir, Parfüm Nehri / Vietnamlılar, Khmerler, Laolar, Çamlar, 
Taylar, Budacılar, Daocular, Kaodaycılar, Müslümanlar, Animistler, Atacılar / Çinhindi 

Yarımadası’nın dinler ve diller mozaiği / Şaşırtıcı tarih ve doğal güzellikler / Göller, nehirler, 
mağaralar, yemyeşil tropikal bir örtü ve pirinç tarlaları / Vietnam Savaşı / Rengarenk pazar 

yerleri, zengin mutfaklar / Uzakdoğu masalının en önemli durağı Angkor Vat Tapınağı… 
 

27 Aralık 2022 - 10 Ocak 2023 (Yılbaşı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Aralık Salı: İSTANBUL 

Saat 23.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Türk Hava Yolları kontuarı önünde 

buluşma. 

28 Aralık Çarşamba: İSTANBUL - HO Çİ MİN (SAYGON) 

Naviosa Travel tarafından önerilen uçuş detaylarına göre saat 02.05’te Türk Hava Yolları’nın TK 162 

sefer sayılı uçuşuyla Ho Çi Min’e hareket. Yerel saatle 16.15’te varış. Havalimanında karşılanma ve 

otele transfer. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

29 Aralık Perşembe: HO Çİ MİN - MEKONG DELTASI - HO Çİ MİN 

Sabah son zamanlarda “biyolojik hazine bölgesi” olarak nitelendirilen Mekong Deltası’nda tekne 

gezisi. Yerel lokantada öğle yemeği. Ho Çi Min’e dönüş. Savaş Suçları Müzesi ve Yeşim İmparator 

Pagodası ziyaretleri. Yerel bir lokantada akşam yemeği ve otelde konaklama. 

30 Aralık Cuma: HO Çİ MİN - ÇU Çİ TÜNELLERİ - DANANG - HOI AN 

Vietnam Savaşı’nın efsanevi Çu Çi Tünelleri’ni ziyaret. Yerel lokantada öğle yemeği. Havalimanına 

transfer. Saat 16.30’da yerel havayollarının VN 132 sefer sayılı uçuşu ile Danang’a hareket. Saat 

17.50’de Danang’a varış. Havalimanında karşılanma. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

 

http://www.naviosa.com/
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31 Aralık Cumartesi: HOİ AN – HUE 

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Çinli, Vietnamlı, Japon ve Avrupalı tüccarların şehri Hoi An’da 

yürüyerek gezi: Japon Köprüsü, Phung Hung Evi, Phuc Kien Tapınağı. Yerel bir lokantada öğle yemeği. 

Hue’ye hareket. Mermer Dağının görülmesi, Çam Müzesi gezisi ve Hai Van Geçidi ile Lang Co 

Köyü'nde mola vererek Hue’ye gidiş. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

1 Ocak Pazar: HUE – HANOİ 

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Hue şehir gezisi: İmparator Kalesi, Bayrak Kulesi, Dokuz Kutsal 

Top, Ngo Mon Kapısı, Tay Hoa Sarayı ve Yasak Kent. Yerel bir lokantada öğle yemeği. Kral Tu Duc ve 

Kral Khai Dinh mezarlarının gezilmesi. Thien Mu Pagodası’nı ziyaret ve Parfüm Nehri’nde tekne gezisi. 

Yerel bir lokantada akşam yemeği. Havalimanına transfer. Yerel havayollarının VN 1544 sefer sayılı 

saat 20.55’teki uçuşuyla Hanoi’ye hareket. Saat 22.10’da Hanoi’ye varış. Havalimanında karşılanma. 

Otelde konaklama. 

2 Ocak Pazartesi: HANOİ 

Tam gün Hanoi şehir gezisi: Ho Çi Min Anıtmezarı ve Evi, Tek Sütunlu Pagoda, Edebiyat Tapınağı, 

Hoan Kiem Gölü ve Ngok Son Tapınağı. Yerel lokantada öğle yemeği. Vietnam’a özgü çek-çekler ile bir 

saatlik şehir gezisi ve su kuklaları gösterisi. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

3 Ocak Salı: HANOİ - HALONG KÖRFEZİ(170 km / yaklaşık 3 saat) 

Karayoluyla Halong Körfezi’ne gidiş. Yol üzerinde çömlekçilik ile geçinen köylerden birinde mola. 

Körfeze varış ve iki günümüzü geçireceğimiz tekneye biniş. Teknede öğle ve akşam yemeği. Teknede 

konaklama. 

4 Ocak Çarşamba: HALONG - HANOİ - LUANG PRABANG 

Dünyanın en ilginç jeolojik oluşumlarından birine sahip, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Halong 

Körfezi’nde tekneyle gezinin devamı. Teknede öğle yemeği. Hanoi’ye dönüş (yaklaşık 3 saat). 

Havalimanına transfer. Saat 19.10’da yerel havayollarının QV 314 sefer sayılı uçuşuyla UNESCO Dünya 

Mirası Listesi’ndeki Lao Krallığı’nın eski başkenti olan Luang Prabang’a hareket. Saat 20.30’da varış. 

Havalimanında karşılanma ve otele transfer. Yerel bir lokantada akşam yemeği ve otelde konaklama. 

5 Ocak Perşembe: LUANG PRABANG 

Kahvaltı öncesi şehir merkezine giderek “sadaka verme - Alm Giving” törenlerini izleme imkanı. 

Kahvaltı için otele dönüş. Şehir gezisi: Ulusal Müze, dini faaliyetine devam eden en eski Budist 

tapınağı olan Vat Visun ve Lao manastırlarının en önemlilerinden bir olan Vat Şieng Tong gezileri. 

Yerel lokantada öğle yemeği. Yerel bir evde Baci gösterisini izleme. Otelde akşam yemeği ve 

konaklama. 

6 Ocak Cuma: LUANG PRABANG - PAKOU – KUANGSİ - LUANG PRABANG 

Sabah Mekong Nehri’nde tekneyle Pakou Mağaraları’na doğru yolculuk. Nehir yolculuğu esnasında 

yerel halkın alkol damıtma metotlarının görüleceği Xang Hai Köyü'nde kısa bir mola. Gizemli Pakou 

Mağaralarının görülmesi. Tekneden iniş. Yerel bir lokantada öğle yemeği. Kraliyet ailesi için ipek 

üretimin yapıldığı Ban Pakou’nun görülmesi. Kuang Si Şelalesi'ne varış ve şelale kıyısında kısa bir m 

7 Ocak Cumartesi: LUANG PRABANG - SİEM REAP - SİEM REAP 

Havalimanına transfer. Saat 08.30’da yerel havayollarının QV 525 sefer sayılı uçuşuyla Siem Reap’e 

hareket. Saat 11.50’de varış. Yerel bir lokantada öğle yemeği. Güney Asya’daki en büyük tatlı su gölü 

olan Tonle Sap Gölü’nde tekne gezintisi ve yüzen köyü ziyaret. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

 

http://www.naviosa.com/
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8 Ocak Pazar: SİEM REAP 

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Uzakdoğu’nun en etkileyici bölgesi Kımer İmparatorluğu’nun son 

başkenti Angkor’un gezilmesi: Angkor Tom, Bayon Tapınağı, Filler Terası ve Cüzzamlı Kral Terası. 

Keşfedildiği günden beri el değimemiş Ta Prohm Tapınağı, Himalaya’daki dağ gölünü temsili bir 

havuzun ortasına insaa edilml Neak Pean çeşmesi, Preah Khan Tapınağı gezileri. Yerel bir lokantada 

öğle yemeği. Kamboçya ile özdeşleşmiş Angkor Vat tapınak şehrinin ziyareti. Otelde akşam yemeği ve 

konaklama. 

9 Ocak Pazartesi: SİEM REAP - BANGKOK 

Angkor gezisinin devamı: Hindu Tanrısı Şiva’ya adanmış 10.yüzyıl Banteay Srei Tapınağı, etkileyici 

kabartmalarla süslenmiş Banteay Samre Tapınağı, yapay bir gölün kenarına yapılmış Prasat Kravan 

Tapınağı ve 12 yüzyıl Preah Khan Tapınağı. Yerel bir lokantada öğle yemeği. Saat 19.35’te Bangkok 

Hava Yolları’nın PG 908 sefer sayılı uçuşuyla Bangkok’a hareket. Saat 20.45’te varış. Naviosa Travel 

tarafından önerilen saat 23.30’da TK 69 sefer sayılı uçuş ile İstanbul’a hareket. Uçakta geceleme. 

10 Ocak Salı: İSTANBUL 

Yerel saatle 06.30‘da İstanbul’a varış. 

*Bazı yapılar dışarıdan görülecektir. 

 

Hazırlık Toplantısı: 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 15.00’da online olarak gerçekleştirilecek  
olup gezilecek yerler hakkında bilgi verilecektir. 

 

Ulaşım: 

Uçuş bilgileri: 

Tarih  Uçuş Kodu  Rota  Kalkış  Varış  
28.12.2022  TK 162  İSTANBUL – HO CHI 

MINH  
02.05  16.15  

09.01.2023  TK 69  BANGKOK - 
İSTANBUL  

23.30  06.30+  

 

Gezimiz yukarıdaki uçuşlara göre kurgulanmıştır. 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. İlgili ülkede resmi makamlar tarafından uygulanan sağlık ve/veya güvenlik 
tedbirlerine Müşteri tarafından uyulması mutlaktır, söz konusu resmi duyuru veya 
uygulamalara uymayan Müşteri, gezi rehberi tarafından gezinin ilgili bölümüne ve/veya 
güzergaha dahil edilmekten men edilebilir. İlgili ülkede resmi makamlar tarafından uygulanan 
sağlık ve/veya güvenlik tedbirlerine Müşteri tarafından uyulmaması nedeniyle diğer 
müşterilerin zarara uğraması, gezinin bir kısmı veya tamamının burada belirtildiği şekilde icra 
edilememesi gibi durumlarda FEST’in uğrayacağı tüm zarar, ziyan ve masraflardan Müşteri 
doğrudan sorumlu olup, FEST tarafından Müşteri’ye rücu edilecektir.  
 

http://www.naviosa.com/
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Havalimanı Transferi:  
* Gezimizde havalimanına gidişte toplu, havalimanından dönüşte özel transfer hizmeti 
sunulmaktadır.  

* Toplu ve özel transfer saatleriyle diğer ayrıntılar size geziden önce satış sorumlusu 
tarafından bildirilecektir.  
 

ÖDEME SEÇENEKLERİ 

İki kişilik odada kişi başı: 5.025 USD ( Nakit ya da Banka Havalesi ) 

Tek kişilik oda: 6.275 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. 

Rezervasyon: Rezervasyonunuz, yukarıda belirtilen tutarın tamamının ödenmesi durumunda 

oluşturulacaktır. Ödemenin yapıldığı gün Tur Sözleşmesi ve Tura Katılım Formu imzalanmazsa 

Seyahatin İptali Teminatı ve Seyahat Sağlık Sigortası geçerli olmayacaktır. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: 
* Yerel Havayolları ile Ho Çi Min - Danang / Hue – Hanoi / Hanoi - Luang Prabang / Luang Prabang - 
Siem Reap / Siem reap - Bangkok arası ekonomi sınıfı iç hat uçak biletleri ve servis bedeli, 
* Tüm transferler, 
* 5 yıldızlı otellerde 11 gece kahvaltı dahil konaklama, 
* Halong Körfezi’nde 1 gece lüks teknede konaklama, 
* 12 öğle yemeği, 
* 12 akşam yemeği, 
* Tüm müze ve ören yeri girişleri, 
* Mekong Deltası’nda tekne gezisi, 
* Baci gösterisi, 
* Su kuklaları gösterisi, 
* Apsara gösterisi, 
* Tüm müze, ulusal park ve ören yeri giriş ücretleri, 
* Yerel rehberlik hizmeti ve FEST Travel uzman rehberlik hizmeti, 
* Tüm bahşişler (gezi rehberine, yerel rehberlere, farklı hizmetler verenlere ve gezi şoförüne bahşiş 
toplanmıyor), 
* Vietnam vize davetiye ücreti (35 USD), 
* Laos vize onay yazısı ücreti (30 USD), 
* Yurtdışı çıkış harcı (₺ 150), 
* Karbon Ayak İzi (KAİ) Ormanı Projesi’ne sizin için yapılacak bağış, 
* 70 yaşa kadar iptal ve C-19 dahil sağlık teminatlı Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası, 
* KDV 

http://www.naviosa.com/
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Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 
* Türk Hava Yolları ile İstanbul - Ho Çi Min / Bangkok - İstanbul arası ekonomi sınıfı dış hat uçak bileti, 
* Kamboçya online vize (Vize Aracı Kuruluşu’na danışınız), 
* Vietnam kapı vize ücreti (50 USD), 
* Laos kapı vize ücreti (45 USD), 
* Bazı müze ve tapınaklarda fotoğraf-video çekim ücretleri, 
* Fazla bagaj ücreti, 
* 70 yaş üstü İptal ve Sağlık Teminatlı Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası (100 USD), 
* Fiyata dahil yemekler sırasında alınacak içecekler. 
* Kişisel harcamalar. 
 

Konaklama: 

* 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. 

Ücret ayrıntıları için lütfen “Ödeme Seçenekleri” tablomuzu inceleyiniz. 

* Her otelde üç kişilik (triple) oda konaklaması söz konusu değildir. Bu seçeneği sunan otellerdeyse 

genelde standart iki kişilik (double/twin) odalar, bir yatak eklenerek üç kişilik odaya 

dönüştürülmektedir. Üç kişilik odada konaklamalarda üçüncü yatak standart olmayıp açılır-kapanır 

portatif yatak ya da çekyat şeklinde olabilmektedir. Bu konaklama tipini tercih eden misafirlerimizin 

satış bölümümüzle görüşmelerini rica ederiz. 

 

Vize: 

* Geziye katılım için Müşteri’nin ilgili ülke veya ülkelere giriş için 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 dahi olsa tura başlayamaması 

http://www.naviosa.com/
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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. 

Sigorta: 

* Gezi bedeline, Acentenin iflasına karşı tüketiciyi koruyan “Zorunlu Paket Tur Sigortası” ve 70 yaşa 

kadar olan misafirlerimiz için mücbir sebepler karşısında 6.000 Euro’ya kadar Seyahatin İptali 

Teminatını da içeren Yurtdışı Seyahat Sigortası dahildir. 70 yaş ve üzerindeki misafirlerimiz fiyata dahil 

olmayan hizmetler bölümünde belirtilen farkı ödeyerek bu hizmetten faydalanacaktır. 

* Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası seyahatin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerli olup gezi 

esnasında olabilecek yaralanma ve hastalık durumlarında tüm dünyada 30.000 Euro’ya kadar sağlık ve 

tedavi giderlerini sigorta poliçesindeki genel istisnalar haricinde karşılamaktadır. 

* Seyahatin İptali Teminatı maksimum 6.000 Euro’ya kadar olup, 2.000 Euro üstündeki gezilerde vize 

reddinden %15, diğer hallerde %10 muafiyet uygulanmaktadır. Bu muafiyet, sigorta teminatında 

belirtilen nedenlerden dolayı seyahatin iptalini kapsar. 

* Uçak biletleri iptal teminatlı seyahat sigortalarında kapsam dışıdır. Biletler için herhangi bir iade talep 

edilememektedir. 

* Sigortanın geçerliliği açısından önemli olan rezervasyon/ödeme ile birlikte/en kısa sürede sertifika 

düzenlenmiş olmasıdır. 

* Söz konusu sigorta herhangi bir salgın kaynaklı olayını, pandemi veya hastalık rizikosunu ve/veya 

karantina ve sair kısıtlamalar nedeniyle gezi öncesi iptalleri kapsamamaktadır. 

* Covid-19 teminatı seyahat sırasında Covid-19 teşhisi konulması halinde tıbbi tedavi masraflarını 

poliçe teminat limitleri dâhilinde güvence altına almaktadır. 

* Seyahatin Covid-19’a bağlı olarak iptali durumu sigortanın seyahat iptal teminatı kapsamında yer 

almamaktadır. 

* Yukardaki maddelerle paralel olarak seyahatlerde istenen negatif PCR testi, bu teminat altında 

karşılanmamaktadır. 

Önemli Notlar; 

* Bazı yapılar dışarıdan görülecektir. 

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

* 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. 
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Sağlık: 

* Geziye katılanların 10 gün önceden hafif yürüyüşlere çıkmalarını öneririz. 

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

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

 

Ödeme ve İptal Koşulları: 

* Müşteri tarafından gezinin başlangıcına 31 gün kalana kadar yapılan iptallerde gezi bedelinin %40’ı, 

30 - 16 gün kala olan iptallerde gezi bedelinin %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. 

Ödeme 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 12’dir. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde 

katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih 02/12/2022’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. 

* 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 Naviosa Travel'a telefonla ulaşarak 
rezervasyonunuzu kesinleştiriniz. 

0216 355 14 65 / 66 

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

