
 

GERÇEK UZAKDOĞU’NUN GİZEMLİ DÜNYASI 

KURBAN BAYRAMINDA ÖZEL SEFER  

MEKONG NEHİR TURU 

 M/S LAN DIEP Butik Gemisi ile 
Vietnam-Kamboçya-Tayland 

Ho Chi Minh City (Saigon)-My Tho -Cai Be-Vinh Long-Sa Dec-Chau Doc-Phnom 

Penh-Koh Chen-Kampong Tralach-Kampong Chhnank-Chnok Tru floating Village-

Siem Reap-Bangkok 

 

18.08.2018   Cumartesi        İSTANBUL  

Saat 23:00de Atatürk havalimanı dış hatlar gidişte bilet ve pasaport işlemleri için hazır bulunma. 

1.GÜN (19.08.2018)          İSTANBUL – HO CHI MINH CITY 

Türk Havayollarının TK170 sayılı seferi ile Ho Chi Minh City(Saigon’a) hareket. Yerel saatle 17:10da 

varışta otele transfer ve yerleşme. Geceleme otelimizde. 

2.GÜN (20.08.2018)          HO CHI MINH CITY(VİETNAM) 

Otelde sabah kahvaltıdan sonra yapılacak olan şehir turunda; Fransız Koloni döneminden kalma 

tarihi Posta Binası, Paris’teki örnek alınarak yapılmış olan Notre-Dame Katedrali, Reunification Hall 

gösteri merkezi, Binh Tay Market, Opera Binası, Halk Komitesi Binası (Parlamento) ünlü Continental 

ve Rex Otelleri, Cholon adlı Çin Mahallesi, Dong Ru Caddesi, eski Başkanlık Sarayı göreceğimiz 

yerler arasındadır. Tur sonrası gemiye transfer. Hoş geldiniz kokteylinden sonra gemide akşam 

yemeği ve geceleme. 

3.GÜN(21.08.2018)           HO CHI MINH CITY – geminin Chao Gao ya hareketi 

Gemide  sabah kahvaltıdan sonra Vietnam ile ABD arasında yapılan savaş esnasında Kuzeyli lerin  

yer altına yaklaşık 200 km uzunluğunda yaptıkları Cu Chi tünellerini, Amerikan askerlerine karşı 

ilkel yöntemlerle vermiş oldukları kurtuluş mücadelesinin yapıldığı kampları, siperleri göreceğiz ve 

daha sonra Denizler Tanrısına adanmış olan Thien Hau Pagodası’nı ziyaret.Gemide öğle 

yemeğinden sonra Milli tarih Müzesini ve yöresel boyalı kutular yapan bir işyerini ziyaret 

edeceksiniz. Saat 16:30da geminin Chao Gao’ya  hareketi.Akşam yemeği ve geceleme gemide.  

 

4.GÜN (22.08.2018)           CHAO GAO-MY THO – VİNH LONG- CAİ BE  –SA DEC 

Gemimiz sabahın erken saatlerinde Saigon Nehri'nden  büyük ve küçük olmak üzere dört ana kol 

ile binlerce kanaldan oluşan Mekong Deltasında görkemli Chao Gao Kanalından geçerek My Tho’ya 

varacaktır. Gemide sabah kahvaltısı. Güzel kokulu ot anlamına gelen, geniş pirinç tarlalarına sahip 

olan ve 100.000 kişi yaşayan bu güzel şehir meyve bahçeleri, geniş pirinç tarlaları ve bahçeleri ile 

ünlüdür. Buranın iklimi yıl boyunca sıcaktır ve çevresi de Hindistan cevizi, muz ve mango ağaçları 



 

ile doludur. Yerel teknelerle yapacağınız bir gezi ile küçük kanal ağını oluşturan labirentler boyunca 

bulunan güzel köyleri ve yerel zanaatkarları görüyoruz.  

Gemide öğle yemeğini aldıktan sonra Vinh Long ile Caï Be'ye gideceğiz. Kasaba Mekong'un iki kolu 

arasındaki delta bölgesinin ortasında yer alır. Küçük teknelerde, Caï Be'nin kolonyal tarzında inşa 

edilmiş olan kilisesini göreceğiz. Alüvyonla zenginleştirilmiş bir arazi olan Vinh Long, mandalina ve 

portakalın ülkesidir. Yaşamın tamamı suyun etrafında düzenlenmiş olan ve su üstünde dikey olarak 

inşa edilmiş evleri ve yüzlerce küçük tekneyi göreceğiz. Daha sonra gemimiz Sac Dec’e hareket 

ediyoruz. Gemide akşam yemeği ve geceleme. 

5.GÜN (23.08.2018)           SA DEC  

Sabah erken saatte çay ve kahve servisinden sonra, sömürge döneminde bahçeciliği ile ünlü olan 

ve "Cochin Chine Bahçesi" olarak bilinen ve sömürge zamanından kalan birkaç köşkünün hâlâ var 

olduğu Sa Dec’i ziyaret ediyoruz.. Yerel pazarı keşfetmek ve çocukluğunun bazı yıllarını burada 

geçirmiş olan ünlü Fransız romancısı Marguerite Duras'ın eski sevgili olan Huynh Thuy Le'nin eski 

konutunu ziyaret ediyoruz. Daha sonra güzel bir kahvaltı için gemiye dönüyoruz. Gemimiz, yaklaşık 

300 yıl önce Vietnam topraklarının bir parçası haline gelen Kamboçya ve Vietnam sınırındaki bir 

kasaba olan Chau Doc'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Gemide öğle yemeğinden sonra Chau 

Doc'a varıyoruz. Çok sayıda pirinç tarlaları arasında yer alan Chau Doc şehrine varıyoruz. Chau Doc 

balıkçılık ve pirinç çiftçiliği ile gelişen çok müreffeh bir kasabadır. Kasabanın içinde sömürge 

zamanında kolonial tarzında inşa edilmiş eski binaları hala mevcuttur. Onları çevreleyen ürünleri ile 

renkli pazar kentin canlı kalbidir. Küçük bir tekneyle bir Cham köyünü, ipek dokumacılar ve balık 

çiftliklerini ziyaret ediyoruz. Chau Doc'ta gemide akşam yemeği ve geceleme. 

6.GÜN (24.08.2018)          CHAU DOC – PHNOM PENH (Kamboçya)   

Sabah kahvaltınızı alırken sınır geçiş formaliteleriniz yapılacaktır. Saat 10:30gibi Phnom Penh’e 

hareket. Güzel manzaralar eşliğinde yolculukla teknede öğle yemeği. Saat 17:00de Phnom Penh’e 

varış ve serbest zaman. Gemide akşam yemeğinden sonra, Phnom Penh’deki geleneksel ulaşım 

aracı olan tuk tuk diye adlandırılan üç tekerlekli bisikletlerle bir gezi yapıyoruz. Limanda olan 

gemimizde akşam yemeği ve geceleme. 

 

7.GÜN(25.08.2018)          PHNOM PENH 

Kamboçya'nın başkenti olan Phnom Penh 1434 yılında kurulmuştur. Sömürge zamanında kolonial 

tarzda inşa edilen binalar mimari mirası hala korumaktadırlar.1892'de ahşap olarak inşa edilen ve 

1962'de yeniden inşa edilmiş olan Gümüş Tapınağı'nı ve ülkenin simgesel kalbi olan Kraliyet 

Sarayı'nı ve Kamboçya mimarisinin klasik Khmer tarzındaki en güzel örneklerinden birini ve daha 

sonra 1917'de Fransızlar tarafından geleneksel Khmer mimari tarzda inşa edilen Güzel Sanatlar 

müzesine ev sahipliği yapan Ulusal müzeyi ziyaret ediyoruz. Öğle yemeğini yerel bir restoranda 

aldıktan sonra, iç savaş sırasında Khmer Rouge tarafından kullanılan tutuklama, işkence ve infaz 

merkezi Tuol Svay Prey S21 okulunu ziyaret edeceğiz. "Central Market" de yerel ürünleri satın alma 

imkânınız olacaktır. Bu akşam gemide, dansçılar ve müzisyenler tarafından bir Apsara gösterisi size 

sunulacaktır. Akşam yemeği ve geceleme gemide. Gemi akşam Phnom Penh’de kalıyor. 

8.GÜN (26.08.2018)     KOH CHEN- KAMPONG TRALACH-KAMPONG CHHNANG 

Sabah erkenden gemimiz hareket edecektir. Sakinlerin gümüş ve bakır işlerinde uzman oldukları 

küçük bir köy olan Koh Chen'i ziyaret edeceğiz. Burada pagodaki geleneksel törenlerde veya 

düğünlerde kullanılan süslemeler yapılır. Fransız bir öğretmen olan Thom Umson'un özel okulunu 

ziyaret edeceğiz. Teknede öğle yemeğinden sonra, Kampong Tralach'ta, Wat Kampong Tarlach Leu 

Pagodasını ziyaret edeceğiz. Kampong Tralach köyünü, pirinç tarlalarının muhteşem manzarası 

eşliğinde nehre dikey olarak uzanan küçük bir yoldan pagodaya ulaşacağız ki burada birçok 

görkemli duvar resmi vardır. Pirinç tarlalarının ortasında tamamen izole edilmiş olan pagoda pek 

fazla ziyaretçi almıyor, bu yüzden izolasyonu onu muhteşem bir mekân haline getiriyor. Gemiye 

dönüşte Kampong Chhnang'a hareket. Gemide akşam yemeği ve geceleme. 



 

 

9.GÜN (27.08.2018)       KAMPONG CHHNANG-TONLE SAP GÖLÜ   

Gemide sabah kahvaltıdan sonra Kampong Chhnang'ı ziyaret edeceğiz. Phnom Penh'ten yaklaşık 90 

km uzaklıkta bulunan Kampong Chhnang kasabası, Tonle Sap'ın en büyük balıkçı limanlarından 

biridir. Burada ayrıca birçok balık çiftliği var. Bölgenin en iyisi, tüm ülkede önemli bir gelir kaynağı 

olan güzel geleneksel seramikleriyle ve bölgenin adı Kampong Chhnang, Khmer'deki "çanak 

çömleğin limanı" anlamına geliyor. Geleneksel bir çanak çömlek işliğinin ziyaret edeceğiz. Burası 

yüzen bir köy olduğu için yerel teknelerle köyü ziyaret ediyoruz. Burada tüm binalara ulaşım 

teknelerle yapılmaktadır ve yaşam kanal ağı üzerindedir. Öğle yemeğinde gemiye geri döndükten 

sonra, Mekong'un hidrolik sisteminin kalbini oluşturan güneydoğu Asya'daki en büyük tatlı su gölü 

olan Tonle Sap Gölü'ne yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu akşam kokteyl ve gala yemeği.  

10.GÜN (28.08.2018)        SIEM REAP(Kamboçya)-Gemiden ayrılış  

Gemide sabah kahvaltıdan sonra çiftlikleri ve suda yüzen bufaloları seyrederek gemimiz yol 

alacakdır, Tonle Sap gölünü geçtikten sonra saat 11:00 gibi limana varacağız ve gemi ve 

mürettebata veda ederek 45 dakika mesafede Sıem Reap şehrine doğru yol alacağız. Otelimize 

varışta alacağımız öğle yemeğinden sonra bir Khmer köyünde bulunan ve klasik Khmer sanatının 

adeta bir mücevheri sayılan Banteay Srei tapınağını görüp daha sonra Palmiye şekeri üreten bir 

köyü ziyaret edeceğiz. Angkordaki en güzel komplekslerden biri olan Banteay Samre tapınağını da 

görerek turumuzu tamamlıyoruz ve otelimize dönüyoruz. Otelde akşam yemeğimizi aldıktan sonra 

saat 16-23 arasında açık olan Gece marketine hareket ediyoruz. 

Burada Kamboçya el sanatlarının en güzel örneklerini görüp satın alabilirsiniz veya alışveriş yapmak 

istemeyenler ise bir barda içkilerini alabilir, masaj yaptırabilir veya 3D film izleyebilirler. Geceleme 

Regency Ankor hotelde. 

11.GÜN (29.08.2018)        SIEM REAP – ANGKOR  

Otelde sabah kahvaltıdan sonra 12.yy. da başkent olan Angkor Thom’u ziyaret ediyoruz. 

Burada,200adet gülen yüz motifleri ile bezenmiş olan 54 adet kuleleri ile Bayon tapınağını ve Ktal 

VII Preah Khan tarafından yaptırılmış olan Preah Khan tapınağını göreceksiniz. Öğle yemeğimizi 

yerel bir restoranda aldıktan sonra   1200 yıl önce inşa edilmiş olan ve Unesco tarafından Dünya 

mirası listesinde bulunan Angkor Wat Tapınaklarını ziyaret edeceğiz. Sırasıyla Kravan, Srah Srang, 

Banteay Kdei, Ta Som, Neak Pean ve Preak Khan Tapınaklarını göreceğiz. Günün geri kalan kısmını 

Tonle Sap Gölü üzerindeki yüzen köylerde geçireceğiz. Kamboçya’nın en büyük gölü olan Tonle 

Gölü, 150 km genişliğe sahiptir. En ortasından bakıldığında hiçbir kıyısını görmenin mümkün 

olmadığı bu göl, aynı zamanda doğal kuş yaşamının en çeşitli ve sayıca zengin olduğu bir kuş 

cennetidir. Turdan sonra akşam yemeğimizi yerel bir restoranda alacağız. Geceleme otelimizde. 

12.GÜN (30.08.2018)        SIEM REAP – BANGKOK (Tayland)-İSTANBUL  

Otelde sabah kahvaltıdan sonra havaalanına transfer ve saat 09:50 de PG924 sefer ile Bangkok’a 

hareket. Saat 10:50de varışta öğle yemeğimizi Rose Garden’da aldıktan sonra yapacağımız şehir 

turunda, Uyuyan Buda, Altın Buda, Oturan Buda, Parlamento Binası, Demokrasi meydanı, Kraliyet 

caddesi ve Devlet Konukevi (Eski Parlamento) görülecek yerler arasındadır. Saat 18:00de 

havaalanına transfer ve saat 22:40da TK69 sayılı sefer ile hareket. 

13.GÜN (31.08.2018)        İSTANBUL 

Saat 05:00de İstanbul’a hoş geldiniz.  

 

ÖNEMLİ NOT:  

Nehir trafiği ve su seviyesinin alçalma ve yükselme durumuna göre görülecek yerler aynı 

kalmak üzere seyir günlerinde değişiklik yapılabilir. 

Siem Reap-Bangkok uçuşları öngörülen prensip saatleri olup değişiklik gösterebilir ve 

buna bağlı olarak da son gün program içeriği değişebilir. 

 



 

ÜCRETİ: 

KİŞİBAŞI 

ÜCRETİ 

İki kişilik 

kabinde 

Tek kişilik kabin 

farkı 
Kabin noları  

ÜST GÜVERTE   3199 USD  1600 USD 13-14-15-16-17-18-19-20 

ÜST GÜVERTE  3099 USD 1500 USD 21-22 

ANA GÜVERTE   2999 USD 1400 USD  3-4-5-6-7-8-9-10 

ANA GÜVERTE  2899 USD 1300 USD 11 ve 12 

ANA GÜVERTE 2799 USD 1150 USD 1 ve 2 

 

NOT:Tek kişilik kabin bulunmadığından iki kişilik kabinde tek kişi konaklama 

yapacaktır!                                        

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER: 

* Türk Havayolları ile İstanbul – Ho Chi Minh /Bangkok – İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti 

* Havaalanı ve liman vergileri (420 Dolar) 

* Ho Chi Minh City’de 1.sınıf otelde 1 gece oda kahvaltı konaklama  

* Siam Reap de 1.sınıf otelde 2 gece oda kahvaltı konaklama 

* Butik bir Gemide klimalı dış kabinlerde 8 gece tam pansiyon konaklama 

* Gemide limitsiz su, soda, kahve ve çay servisi  

* Gemide ücretsiz internet servisi (Belirli bölgelerde iletişim var) 

* Kara Programında lokal restoran ve otelde olarak belirtilen tüm yemekler (içki ve meşrubatlar 

hariç).  

* Yerel havayolu ile Siem Reap – Bangkok ekonomi sınıfı uçak bileti 

* Programda belirtilen tüm geziler, -Programda belirtilen tüm transferler 

* Profesyonel Türkçe tur liderliği hizmeti 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:  

* Siam Reap –Bangkok uçağında ücretsiz bagaj limiti 20 kg olup üstü ücrete tabidir. (Takribi 

   kg.3,5 Dolar) 

* Gemi personeli ve kara servisleri için toplam bahşiş 90 Dolar 

* Tam kapsamlı seyahat sağlık sigortası 

* Gemideki bazı alkolsüz ve alkollü içecekler 

* Yurt dışı çıkış vergisi 15 TL 

* Vietnam ve Kamboçya vize ücreti 

* Saigon ve Siem Reap ayakbastı ücreti 

 

-VİZE: Vietnam ve Kamboçya (davetiye ile) vizeleri sınırlarda alınacaktır. Vize ücreti her bir vize 

için kişi başı yaklaşık 40 Dolar olup 2şer adet renkli vesikalık resim gerekmektedir 

-Ayakbastı güncel ücreti: Saigon: 30 Dolar Siem Reap: 35 Dolar olup ülkeye girişte ödenecektir. 

 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

1.   Seyahate ilişkin Gemi Biletleri, uçuş bilgileri ve evrakları seyahate 48 saat kala misafirlere 

iletilmektedir. Katılımcılar bu biletleri ve detayında yer alan bilgilendirmeleri okumak ve kontrol 

etmekle yükümlüdür.  

2.   Nehir su seviyeleri ve liman şartları değişimi nedeniyle Gemi firması programda değişiklik 

yapma hakkına sahiptir. Limanlara varış ve hareket saatleri nehir trafiğine göre değişebilir. 

3.   Tura katılım için acentemiz tarafından bildirilen saatlerde belirtilen havaalanında ya da 

limanda hazır bulunmayan, check-in ve boarding işlemlerini zamanında yaptırmayan, check-in 

ve boarding işlemlerini zamanında yaptıran ancak uçağa ya da gemiye binmeyen kişilerin 



 

seyahati gerçekleştirememelerinden acentemiz sorumlu değildir. Uçağı ya da gemiyi kaçıran 

kişilerin tura dahil olmaları için gerekli olacak gidiş-dönüş yeni uçak biletleri ya da gemiye 

ulaşabilecekleri limana ulaşımları ve gidilecek bölgedeki transferlerine dair oluşacak tüm 

masraflar kendilerine aittir. 

4.   Gemilerin limandan ayrılış saatleri ile ilgili bilgiler gemi içerisinde anons ya da bilgi panoları 

ile duyurulmaktadır. Misafirler bu bilgileri takip etmekle yükümlüdür. Gemi kalkışının kaçırılması 

durumunda gemiye farklı bir limandan binerek seyahate devam etmeleri için ya da seyahati 

yarıda keserek geri dönüşleri için oluşacak olan tüm masraflar kişiye aittir. Seyahatin yarıda 

kesilmesi durumunda bedel iadesi yapılamaz.  

5.   Yurtdışı gezilerinde seyahatin bitiş tarihinden en az 6 ay süreli ve Yasal olarak geçerli 

pasaport olması mecburidir. Misafir pasaportlarının hasar görmemiş/yıpranmamış/yırtılmamış 

olması boş vize sayfası olması zorunludur. Kişilerin gidilecek ülkelere giriş için gerekli olan yasal 

yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur. Bu kurallara uyulmaması durumunda 

havalimanlarında yolcuların uçuşa alınmaması sonucu doğan zararlardan yolcularımız bizati 

sorumludur. 

6.   Acentemiz Yolcu ile konsolosluk arasında aracı konumundadır. Konsolosluk gerekli gördüğü 

durumlarda vize vermeme hakkına sahiptir, Yolcunun vize alamaması ile ilgili olarak acentemizin 

hiçbir sorumluluğu yoktur. Acentemiz sadece Aracı kurum görevini üstlenmektedir. Şahsi vize 

başvurularında acentemizin herhangi bir yaptırımı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüketiciler 

bu şartları kabul ederek tura kayıt yaptırmışlardır. 

7.   Panoramik şehir turu, şehirlerin tanıtımı için düzenlenen 2-3 saat süreli turlardır. Şehir 

turları ve ekstra turlar, içeriği değişmemek şartıyla farklı günlerde düzenlenebilir. Ekstra tur 

fiyatları, içerik ve katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir. İçeriği ve verilen servisler aynı 

kalmak kaydı ile, gezi yöneticilerimiz tarafından, teknik sebeplerle farklı sıralamalarda yapılabilir. 

Zamanlamalarda rehberimizin kararları uygulanır. Olağandışı sebepler karşısında, acenta 

ve/veya rehber, gezileri farklı bölgelere yapma, değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. 

8.   Programda ekstra olarak belirtilen geziler yeterli katılım olmaması halinde yapılamayabilir. 

Veya kişi sayısı yeterli sayının altında ise ve yapılması misafirler tarafından isteniyor ise, tur 

fiyatı rehber tarafından talep doğrultusunda revize edilebilir. Turların yapılamamasından 

acentemiz sorumlu tutulamaz. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir 

sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından 

acentemiz sorumlu tutulamaz. 

9.   Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, 

unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan acentemiz sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma 

durumlarında Ülkeye ve/veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir. 

10. Acentemiz, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 3-4 

kişilik kabinlerde ilave yatak uygulaması olup, 3. Ve 4. yatak standart yataktan küçüktür. Fiyat 

listesinde belirtilen Çocuk fiyatları ancak çocuğun iki yetişkin yanında konaklaması durumunda 

geçerlidir. 

11.  Turun iptali durumunda vize ücreti iade edilmez. 

12.  Single tek kişilik oda /kabin farkı ödeyerek konaklama yapan misafirlerimize normal 

koşullarda tek kişilik oda/kabin tahsis edilir. Ve bu konaklama yerleri iki kişilik oda/kabinlerden 

normal koşullarda daha küçük olup hiçbir şekilde iki kişilik oda da tek kişi konaklama garantisi 

verilmemektedir. Tur alan yolcularımız bunu peşinen kabul etmiş sayılır. 



 

13.  Gemide tam pansiyon konaklama birinci gün akşam yemeği ile başlar, son gün kahvaltı ile 

sona erer. 

14. Tüm dünya cruise gemilerinde olduğu gibi, gemi şirketi, bazı durumlarda, bazı kabinleri 

misafirlerin satın aldıkları kabin kategorisinin üst kategorisine ücretsiz upgrade edebilmektedir. 

Genellikle son dakikada, bazı kabin kategorilerinin dolması sonucu ortaya çıkan bu durum 

tamamen gemi firmasının inisiyatifinde olup, tur firmasının herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.   

15. Bale gösteri fiyatları oyun ve salona göre değişken olup bilet alınırken kesinlik kazanır. 

 Uçak Ulaşım Uyarılar 

1.   Uçaklı programlarımızda acentemiz; havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 

28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin 

hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Uçağın ineceği şehre göre 

parkurlarda değişiklikler olabilir. 

2.   Programlarda hava alanında ya da limanlarda acentemiz görevlisi bulunmamakla birlikte 

turlara katılan kişiler için yapılması gereken Check-in ve boarding işlemleri kişisel işlemler olup, 

misafir tarafından uçak kalkışı öncesinde havalimanlarında ilgili havayolu kontuarlarında ya da 

on-line olarak havayolu firmalarının internet sitelerinden yapılması zorunludur. 

3.   Uçuşlarda oluşabilecek son dakika rötarları ve kapı değişiklikleri havaalanlarında sesli anons 

edilmekte ve alanda ki bilgi panolarında gösterilmektedir. Bu bilgiler yolcularımız tarafından 

takip edilmelidir. Havalimanı içerisinde bu anons ve panoların takip edilmemesinden doğan 

uçağa binememe durumlarından acentemiz sorumlu tutulamaz. 

4.   Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan 

acentemiz sorumlu tutulamaz. 

5.   28-35(dahil) hafta arası hamile yolcularımız için “uçak ile seyahatinde sakınca yoktur” 

ibaresi bulunan uçuştan en geç 7 gün önce alınmış doktor raporu gerekmektedir. 35. Haftadan 

sonraki hamile yolcular doktor raporu olsa dahi uçuşuna müsaade edilmemektedir. İkiz bebek 

bekleyen yolcular için bu süre 28 – 32(dahil) haftadır.  

6.   Hava alanında talep edilecek özel lift ve tekerlekli sandalye hizmetleri ile ilgili yolcu 

tarafından havayolu ile irtibata geçilmesi ve talep edilmesi gerekmektedir. Havayolu acenteleri 

talep anında bu bilgileri sisteme girmekle birlikte olası aksaklıklardan acentemiz sorumlu 

tutulamaz.  

7.   Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri hava yolu tarafından hava alanında 

belirlendiğinden yolculara alandaki bilgi panoları ( info board) ya da anonslar ile 

duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmelerden acentemizin daha öncesinde bilgisi olması mümkün 

olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi 

sorumluluğundadır.  

8.   Hava yolları genel teamülünde bagaj hakki 15kg ile sınırlandırılmaktadır. Kabin içine alınan 

el bagajları ise 8kg ile sınırlıdır. Uluslararası kurallara göre tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik 

ağzı kilitli poşet içerisinde her biri en fazla 100ml.lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilmektedir. 

Her yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilir.  

9.   Yolculun kişisel sebepleri ile kaçırdığı uçuşlardan, kişisel evrak eksikliği, hataları ya da 

hukuki problemleri nedeni ile uçuşunu gerçekleştirememesinden acentemiz sorumlu tutulamaz. 

 



 

 

Ekstra tur katılımı hakkında genel şartlar: 

1-   Organize edeceğimiz turlar Özel araçlı, Türk rehber ve bazı yerlerde lokal rehber eşliğinde 

Türkçe anlatımlıdır. 

2-   Ekstra Turların bedeli, turun ilk gününde, sadece EURO üzerinden, Rehbere yapılır. Kredi 

kartı ile ödenemez ve ücret iadesi ancak hastalık durumunda mümkündür. Turlarımızda belirtilen 

yerler dışında giriş ücretleri misafirlerimize aittir. İptal hakkı haklı gerekçeye dayandığında; 

alınmış olan giriş bilet ve olası masraflar iptal durumunda hesaplanarak kalan ücret yolcuya iade 

edilir. 

3-   Araçların giremeyeceği yerlerde, turlarımızın bir bölümü yürüyerek yapılacağından rahat 

ayakkabı giymenizi ve şapka bulundurmanızı tavsiye ederiz. 

4-   Bazı ekstra turlar tam günlük ve öğle yemeği içermeyen programlardır. Dolayısıyla ekstra 

turlara katılmadan önce gemi restoranından sandwich, meyve vb yiyecekleri ücretsiz olarak 

kendiniz hazırlayıp yanınıza alabilirsiniz yada gemi tarafından verilecek olan ‘’Lunch Box’’ lardan 

temin edebilirsiniz.  

5-   Geminin organizasyonu olan ekstra turlara katılım sayısı yeterli olmadığı takdirde diğer 

müşteriler ile aynı otobüs paylaşılmakta ve bilgiler kulaklık ile dinlenmektedir. 

6-  Panoramik şehir turu, şehirlerin tanıtımı için düzenlenen 2-3 saat süreli turlardır. Şehir turları 

ve ekstra turlar, içeriği değişmemek şartıyla farklı günlerde düzenlenebilir. İçeriği ve verilen 

servisler aynı kalmak kaydı ile, gezi yöneticilerimiz tarafından, teknik sebeplerle farklı 

sıralamalarda yapılabilir. Zamanlamalarda rehberimizin kararları uygulanır. Olağandışı sebepler 

karşısında, acenta ve/veya rehber, gezileri farklı bölgelere yapma, değiştirme veya iptal etme 

hakkını saklı tutar. 

7-   Programda ekstra olarak belirtilen geziler minimum 15 kişi katılımcı için geçerli olup, yeterli 

katılım olmaması halinde yapılamayabilir. Veya kişi sayısı yeterli sayının altında ise ekstra tur 

maliyetindeki artış sebebi ile tur fiyatı rehber tarafından talep doğrultusunda revize edilebilir. 

Turların yapılamamasından acentemiz sorumlu tutulamaz. Yerel otoriteler tarafından 

gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi 

ya da turların yapılamamasından acentemiz sorumlu tutulamaz. 

8-   Ekstra tur otobüsleri sadece ekstra tura katılmış misafirler içindir ve turlara katılmayan 

misafirler bu otobüslerden yararlanamazlar.  

9-Bu seyahate iştirak edecek olan her yolcunun pasaport temdit süresinin en az 9 ay olması 

gerekmektedir. Vietnam yeşil pasaport sahibi yolculara vize uygulamamaktadır, ancak Kamboçya 

her tür pasaporta vize uygulamaktadır. Kamboçya ve Vietnam vizeleri ülke girişinde ücreti 

mukabilinde ve 2’şer adet fotoğraf ile birlikte alınmaktadır.  

  

 

 

 


