SONBAHAR & KIŞ DÖNEMİ
BANGKOK (3) & PATTAYA (2)
Flydubai Havayolları Tarifeli Seferi ile
30 Kasım & 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23 Aralık 2016
04, 06, 11, 13, 18 Ocak & 08, 10, 15, 17, 22, 24 Şubat
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 Mart 2017 Hareket... 5 Gece

Dubai Vizesi (100 Euro) + Öğle yemekli Dubai İconları (45 Euro) :145 Euroyerine 99 Euro
(Kayıt esnasında acente yetkilisine ödenir)
01.GünİSTANBUL – DUBAİ – BANGKOK (Uçakta)
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali Flydubai Havayolları kontuarı önünde saat 22.30‘da
(1 gün önce) hazır bulunulması Bagaj, bilet ve check in işlemlerinin ardından Fludubai
Havayollarının FZ 754 sefer sayılı uçuşu ile saat 00.30’da Dubai’ya hareket. Yerel saat ile 07.00’de
Dubai’ye varış. Dubai’de geçireceğiniz değerli vaktinizi en güzel şekilde değerlendirmek; Dubai’nin
ikon haline gelmiş yapılarını görmek isteyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan olan
‘’Öğle yemekli Dubai İconları’’turuna katılabilirler (45 Euro). İlk açılışından beri oldukça popüler
olan içerisinde Ski Dubai’nin (kayak merkezi) de olduğu Mall of the Emirates alışveriş merkezi
görülecek, şeyhin otellerinin arasında kalan Antik kapalı çarşı Souk Madinat Jumeirah görülüp,
Dubai’de ikon haline gelmiş Dubai Marina, dünyanın tek yedi yıldızlı oteli Burj Al Arab, ünlü
Jumeirah Plajında ve Sheikh Palace da fotoğraf molası, Palmiye Adası ve Dubai’yi iki bölgeye ayıran
Dubai Creek, Altın ve Baharat Çarşıları panoramik olarak görülüp, perakende mağaza ve
restoranlar ile harika bir yürüyüş alanı olan içerisinde ‘’Hareem Al Sultan The Exhibiton’’ Muhteşem
Yüzyıl sergisi olan City Walk panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Tur bitiminde Flydubai
Havayollarının FZ 521 sefer sayılı uçuşu ile saat 16.20’de Bangkok’a hareket.
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02.Gün BANGKOK
Rahat ve güvenli uçuşumuzun ardından yerel saat ile 01.25‘te Bangkok Havalimanı’na varış.
Pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından, özel otobüsümüz ile otelimize transfer. Dinlenmek için
serbest zaman. Geceleme otelimizde. Öğleden sonra Bangkok şehir turu. Şehir turunda içinde
dünyaca meşhur 46 metre uzunluğu ve 15 metre yüksekliğiyle, Yatan Buddha Heykeli, Oturan
Buddha Heykeli, Stupa’lar (mezar taşları), Kraliyet Tapınağı Wat Pho ve içinde 5,5 ton ağırlığında
Altın Buddha Heykeli bulunan Wat Traimit Tapınağı’nı geziyoruz. Daha sonra Çin Mahallesi, Çiçek
Pazarı, Demokrasi Anıtı ve Caddesi, Bakanlıklar Caddesi, Parlamento Binası ve Tayland’ın şu andaki
kralının Bangkok’taki Malikanesi görülecektir. Tur bitimi otelinize transfer. Akşam arzu eden
misafirlerimiz rehberlerinin ekstra düzenleyeceği “Sea Food Market & PatpongGece Pazarı” turuna
katılabilirler (15 Euro).Sea Food Market & Patpong Gece Pazarı turumuzda önce Tayland’ın en
büyük deniz mahsulleri restoranına gidecek burda günlük getirilen deniz mahsullerinden seçerek
istediğimiz şekilde pişirterek keyifli bir yemek yiyeceğiz. Bu restoranın sloganı “if it swims we have
it” yani “yüzüyorsa bizde vardır”. Yemeğimizin ardından Bangkok’un en meşhur gece pazarı olan
Çin stili ve Tayland stili alışveriş yapabileceğiniz daha çok taklit ürünlerin (Rolex saat, Versace çanta
vs.) ağırlıklı olduğu PatPong gece pazarına geçiyoruz. Ünlü alışveriş ve barlar sokağında güzel vakit
geçireceksiniz. Bol pazarlık yapmayı unutmayınız. Tur sonrası otelimize transfer. Geceleme
otelimizde.
03. GünBANGKOK
Sabah kahvaltısınınardındanarzuedenmisafirlerimizekstraolarakdüzenlenecek
“YüzenÇarşı&YılanÇiftliği” turunakatılabilirler (40 Euro). Bu
turumuzdaBangkok’undışınaçıkarakyolüzerinde ilk öncedünyacatanınmış Siam
İkizleri’nindoğduğuSamutSongkramkasabasındabirHindistanceviziçiftliğineuğruyoruz.
BuradaHindistanceviziağacındanTayhalkınınnelerdefaydalandıklarıhakkındabilgialıp,
buağaçtanyapılmışhediyelikeşyalarıgörüyoruz, ayrıcaiçerdekiorkidebahçesini de
gezebilirsiniz.Burdanhareketedip 10
dkcivarındaotobüsyolculuğundansonraTaystiliteknelerinkalktığıiskeleyegeliyoruz.Burdanteknelere
binipnefisegzotikuzakdoğumanzaralarıeşliğindeyaklaşıkyarımsaatlikzevklibiryolculuktansonraderg
ilerekapak, belgesellerejenerikolmuşmeşhurYüzenÇarsı’yageliyoruz,
nehirüzerindekikanolarıniçindekurulanaçıkpazarıgörecekvealışverişyapmaimkanınasahipolacaksını
zYüzençarşıyıöğlenkapananakadargeziyoruz. Ayrıcabiryılançiftliğineuğrayacak, buradaKobrave
Piton gibiyılanlarlayapılanilginçbirgösteriizleyeceğiz.Dönüşyolundaağaçoymacılığının en
güzelörneklerininbulunduğuagaçoymaatölyesinigezecek,
buradagülvetikgibideğerliağaclarınsanatçılarınelindenasılmükemmelbiçimdeşekillendiğinigöreceği
z.Bangkok’adönüşyolundarehberinizinalacağıTayland’ın en meşhur tropic
meyvelerinintadınabakacaksınız.Akşamarzuedenmisafirlerimizrehberlerininekstraolarakdüzenleye
ceği ‘’Siam Niramir Show &Asiatique Riverfront GecePazarı’’ turunakatılabilirler (45 Euro).
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Bangkok’un en
meşhurkabaregösterisinehoşgeldiniz.Şovöncesiakşamyemeğimiziaçıkbüfeolarakaldıktansonragöst
erininyapıldığıtiyatrokısmınageçiyoruz.Tayland kültür vetarihini eşsizkareografilerleizleyicilerinin
beğenisinesunan Siam Niramit Show, GuinessRekorlarkitabındayerinialmışdevasasahnesi , 150‘nin
üzerindekidansçıkadrosuve dünyaüzerindeki en son
sahneteknolojisiileizleyenlereunutulmazbirakşam vadediyor. 4 boyutluefektler, göz
alıcısahnekostümleri ,havada bale, akrobasi,
veTaykültürününmasalsıbirdildeışıkvesahnedekorlarıylaanlatımınıbüyülübiratmosferdeizliyoruz.Sh
owumuzunardındantarihi Siam Krallığına dayanan ,okyanusötesiAvrupalıülkelerileTaylandarasında
ilk ticaretin yapıldığı bölgede inşa edilmiş , tarihvemodernizmin içiçegeçtiği , içerisinde 1500’den
fazla dükkanve restaurant ile , Bangkok’un en yeni eğlencemerkeziolanAsiatiquegidiyoruz.
Alışverişicinserbestzamangeçirirkenkrallarnehriolarakbilinen Chao Praya’akarşı içeceklerinizin
tadınıçıkarmanın tam zamanı. Tur sonrası otelimize transfer. Geceleme otelimizde.
04.GünBANGKOK – PATTAYA
Sabah kahvaltısının ardından Tayland’ın sahil kesimindeki dinlence ve eğlence merkezi Pattaya’ya
hareket. Yol üzerinde bir mücevher fabrikası gezecek, Tayland’da çıkan safir, yakut gibi değerli
taşların nasıl işlendiğini ve mücevher haline getirildiğini göreceğiz. Buradan hareket ve Pattaya’ya
varışın ardından otelimize transfer. Oda dağılımdan sonra arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin
ekstra düzenleyeceği ‘’Timsah Çiftliği’’ turuna katılabilirler (20 Euro). Burada timsahlarla yapılan
tehlikeli gösteriyi izleyecek, daha sonra tropik bitki ve ağaçlarla düzenlenmiş bahçeyi gezeceğiz.
Kaplanlar ile hatıra fotoğrafı çektirip, filleri elimizle besleyebilecek ve bahçedeki çeşitli
Uzakdoğu’ya has canlıları görebileceğiz. Öğleden sonra arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin
ekstra düzenleyeceği ‘’Fil Safarisi’’ turuna katılabilirler (35 Euro). Geceleme otelimizde.

05.GünPATTAYA
Sabah kahvaltısının ardından arzu eden misafirlerimiz rehberinizin ekstra olarak düzenleyeceği
‘’Öğle YemekliMercan Adası’’turuna katılabilirler (45 Euro). Pattaya sahilinden özel sürat
teknelerimizle palmiye ağaçları ile çevrili mercan tozlarından oluşmuş beyaz kumsalı ile bütün gün
turkuaz sularında yüzebileceğimiz Mercan Adası’na gidiyoruz. Öğle yemeği ızgara balık, salata ve
tropik meyvelerden oluşuyor. Öğleden sonra otelimize dönüş ve serbest zaman. Arzu eden
misafirlerimiz rehberinizin ekstra olarak düzenleyeceği ‘’Nong Nooch Tropik Bahçe’’ turuna
katılabilirler (30 Euro). Tayland’da yıllarca en iyi düzenlenmiş bahçe ödülü almış olan bu muazzam
bahçede çok sayıda fotoğraf çekeceğinizi garanti ediyoruz. Önce Tay kültürünü yakından
tanıyacağımız bir kültürel şov izleyeceğiz. Tay dansları, Tay Boksu, tarihi savaşların canlandırmasını
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ve daha bazı başka gösterileri izledikten sonra ikinci bölüme geçecek ve burada fillerin yaptıkları
harika gösteriyi izleyeceğiz. Tur bitiminde otele geri dönüş. Akşam arzu eden misafirlerimiz
rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği ünlü kabare ‘’AlcazarShow’’ da unutulmayacak bir gece
geçirme imkanını bulacaklar (30 Euro). Tayland’ın Lido tarzı bu en güzel kabare şovunda, değişen
sahne dekorları, değişen kostümleriyle dansçıları, muhteşem ışık ve ses sistemleriyle dolu güzel bir
akşam geçiriyoruz. Geceleme otelimizde.

06.GünPATTAYA – BANGKOK – DUBAİ – İSTANBUL
Sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve Bangkok‘a hareket. Otobüs yolculuğumuzun
ardından Bangkok Havalimanı’na varış. Pasaport ve check in işlemlerinin ardından Flydubai
Havayolları’nın FZ 524 sefer sayılı uçuşu ile saat 12.10‘da Dubai’ye hareket. Yerel saat ile 16.30’da
varış. Varışın ardından Flydubai Havayolları’nın FZ 751 sefer sayılı uçuşu ile saat 18.15’te İstanbul’a
hareket. Yerel saat ile 21.10’da İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.

30 Kasım & 02, 07, 09, 14 Aralık 2016
08, 10, 15, 17, 22, 24 Mart 2017
Bangkok / 3* Forum Park Sathornvb.
Pattaya / 3* Pattaya A-One Star vb.

2 ve 3 Kişilik

Tek Kişilik

3 – 12 Yaş

0 – 2 Yaş

Oda / Kişi başı

Oda Farkı

Çocuk

Çocuk

399 Euro

160 Euro

399 Euro

190 Euro

2 ve 3 Kişilik

Tek Kişilik

3 – 12 Yaş

0 – 2 Yaş

Oda / Kişi başı

Oda Farkı

Çocuk

Çocuk

449 Euro

160 Euro

449 Euro

190 Euro

(FLASH PROMOSYON)

16, 21, 23 Aralık 2016
04, 06, 11, 13 Ocak & 17, 22, 24 Şubat & 01,
03 Mart 2017
Bangkok / 3* Forum Park Sathornvb.
Pattaya / 3* Pattaya A-One Star vb.
(FLASH PROMOSYON)
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18 Ocak & 08, 10, 15 Şubat 2017

Bangkok / 3* Forum Park Sathornvb.
Pattaya / 3* Pattaya A-One Star vb.

2 ve 3 Kişilik

Tek Kişilik

3 – 12 Yaş

0 – 2 Yaş

Oda / Kişi başı

Oda Farkı

Çocuk

Çocuk

499 Euro

160 Euro

499 Euro

190 Euro

2 ve 3 Kişilik

Tek Kişilik

3 – 12 Yaş

0 – 2 Yaş

Oda / Kişi başı

Oda Farkı

Çocuk

Çocuk

499 Euro

210 Euro

449 Euro

190 Euro

2 ve 3 Kişilik

Tek Kişilik

3 – 12 Yaş

0 – 2 Yaş

Oda / Kişi başı

Oda Farkı

Çocuk

Çocuk

549 Euro

210 Euro

499 Euro

190 Euro

2 ve 3 Kişilik

Tek Kişilik

3 – 12 Yaş

0 – 2 Yaş

Oda / Kişi başı

Oda Farkı

Çocuk

Çocuk

599 Euro

210 Euro

549 Euro

190 Euro

(FLASH PROMOSYON)

30 Kasım & 02, 07, 09, 14 Aralık 2016
08, 10, 15, 17, 22, 24 Mart 2017
Bangkok / 3* Ibis Sathorn vb.
Pattaya / 4* Mercure Hotel vb.

16, 21, 23 Aralık 2016
04, 06, 11, 13 Ocak & 17, 22, 24 Şubat & 01,
03 Mart 2017
Bangkok / 3* Ibis Sathorn vb.
Pattaya / 4* Mercure Hotel vb.

18 Ocak & 08, 10, 15 Şubat 2017

Bangkok / 3* Ibis Sathorn vb.
Pattaya / 4* Mercure Hotel vb.
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 Fly Dubai Havayolları ile ‘’Business Class‘’ farkını yaşamak isteyen misafirlerimiz fiyat farkını
sorabilirler.
Avantajlı Paket Ekstra Paket 1) 225 Euro yerine 185 Euro (Tur esnasında lokal acente yetkilisine
ödenir)
(Sea Food Market & Patpong Gece Pazarı, Yüzen Çarşı & Yılan Çiftliği , Siam Niramit Show &
Asiatique Gece Pazarı, Timsah Çiftliği, Alcazar Show, Mercan Adası, Nong Nooch Tropik Bahçe)

Avantajlı Paket Ekstra Paket 2) 260 Euro yerine 210 Euro (Tur esnasında lokal acente yetkilisine
ödenir)
(Sea Food Market & Patpong Gece Pazarı, Yüzen Çarşı & Yılan Çiftliği , Siam Niramit Show &
Asiatique Gece Pazarı, Timsah Çiftliği, Alcazar Show, Mercan Adası, Nong Nooch Tropik Bahçe , Fil
Safarisi Gezisi)

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER
• Flydubai Havayolları ile İstanbul – Dubai – Bangkok // Bangkok – Dubai – İstanbul
parkurunda ekonomi sınıfı uçuşlar,
• Bangkok & Pattaya otellerinde oda kahvaltı bazında 5 gece konaklama
• Otellerde welcome kokteyli (Tayland),
• Otellerde bagaj taşıma işlemleri (Tayland),
• Tüm havalimanı – otel – havalimanı ve şehirlerarası transferler,
• Bangkok’da panoramik şehir tanıtım turları
• Profesyonel rehberlik hizmetleri.
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• Seyahat sigortası (15 Euro),
• Ekstra turlar ve kişisel harcamalar,
• Yurtdışı çıkış harcı bedeli (15 TL)
• Dubai turuna katılmak isteyen misafirlerimiz için; Dubai vize ücreti ve servis bedeli (100 Euro)
/ Not : Yeşil pasaport sahibi misafirlerimiz için vize uygulaması yoktur.
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ÖNEMLİ NOTLAR
***Tur Programımız minimum 40 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Gezi için yeterli katılım
sağlanamadığı takdirde, son iptal bildirim tarihi tur kakışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği
nedeniyle iptal edilen tur acenteniz aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir.
***Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon
için seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce acenteniz
tarafından bildirilecektir.
***Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’
lerden fazla mesafede kullanılabilir. Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce
acenteniz tarafından bilgi verilecektir.
*** 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye
tahsis edilen yatak standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1ilave yataktan
oluşmaktadır. İlave yataklar. Açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan
oluştukları için Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek
sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin
yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.
***Tur programında dahil olan hizmetlerden otelde alınan kahvaltılar, bulunulan ülkenin
kahvaltı kültürüne uygun olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı,
reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir mönü ile sunulmakta olup gruplar için gruba
tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.
***Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve
araç içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen
en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak
üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin
verilmeyen veya her hangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği
takdirde, keza hava şartları nedeniyle turun yapılması imkansız hale geldiği durumlarda bahse
konu turların yapılamamasından 212 Turizm sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç
girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.
***Ekstra turlar, servis aldığımız yerel acente tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile
düzenlenmektedir. Yeterli sayı sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamakta veya ekstra gezi
fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların
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günleri ve saatleri, gidilecek yerlerde ki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve
hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.
***Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında düzenlenen
ekstra turlara katılmak istemeyen yolcular, yol üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde
beklemeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu yolcular ekstra tur başlamadan yol üstü dinlenme tesisine
bırakılıp, turun tamamlanması ardından bırakıldıkları noktadan alınırlar.
*** Sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için alternatif bilgiler bulunduğu
durumda konaklayacağınız otel(ler)i gezi hareketinden 48 saat önce öğrenebilirsiniz.
VİZE
**24.11.2015 Tarihi itibari ile eski pasaportlar (Lacivert Pasaport) ile yurt dışına çıkış
yapılamamaktadır. Eğer pasaportlarının alınış tarihi 10 yıldan eski ise; pasaportlarını yenilemeleri
gereklidir. Aksi halde gidecekleri ülkeye kabul edilmeyebilirler ve/veya Türkiye'den havayolu
firması tarafından uçuşları gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.
**Pasaport ve Tur evraklarınızın tam olması ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez,
pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama yetkisi vardır. Bu durumdan 212 Turizm sorumlu değildir,
sorumluluk yolcuya aittir.
**Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribat(lar)a uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret
edilecek ülke sınır kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına; anılan pasaportların
yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması
gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir.
**18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri
ile seyahat ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak
muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve annebabalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz.
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Tayland
**T.C vatandaşları için vize uygulaması bulunmamaktadır. Yolcunun seyahat bitiş tarihinden
itibaren en az 6 ay geçerli pasaport ile seyahat edebilir.
**T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimiz için de yukarıdaki 6 ay şartı aynı şekilde
geçerlidir.

Dubai
**T.C vatandaşlarıiçinvizeuygulamasıvardır. Vizebaşvurusuiçinseyahatbitiştarihindenitibaren en
az 6 ay geçerlipasaportileacentemizdenbelirtilenbelgelerilebaşvurmakgerekmektedir.
Gereklievraklarınvizebaşvurususırasındakonsolosluğateslimedilmesinerağmen,
konsolosluğunnedenbelirterekveyanedenbelirtmeksizinvizereddivermesi,
turharekettarihindensonrakibirtarihevizebaşlangıcıvermesimümkündür.Başvurulmuşvizehizmet
bedeliiadesiyapılmamaktadır.
Yeşilpasaportsahipleriiçinvizeuygulamasıolmayıp, turharekettarihindenitibaren en az 6 ay
geçerlipasaportyeterlidir. Vizealınmışolması, ülkeyegirişyapılabileceğianlamınagelmez,
pasaportpolisininülkeyesokmamayetkisivardır.Bu gibidurumlardan212 Turizmsorumludeğildir,
sorumlulukyolcuyaaittir.
**T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimizin, eğer pasaportlarının alınış tarihi 10
yıldan eski ise; pasaportlarını yenilemeleri gereklidir. Aksi halde gidecekleri ülkeye kabul
edilmeyebilirler ve/veya Türkiye'den havayolu firması tarafından uçuşları gerçekleştirilmeyebilir.
Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.
**Yeşil pasaport sahipleri için vize uygulaması olmayıp, seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6
ay geçerli pasaport yeterlidir.
***Vize alınmış olması, ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez, pasaport polisinin sizi
ülkeye sokmama yetkisi vardır. Bu durumdan Tur Andiamo sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya
aittir.
212 Turizm , hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir.
Tarifeli ve özel uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler
değişebilir. Fly Express, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Yolcularımız
uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır. 0-2 yaş arası
çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler.
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