KUBA TURLARI 2018

KÜBA TURLARI THY ile;

2018 (MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM)

1.199.- EURO'dan başlayan fiyatlar ile;

Diğer Tüm Hareket Tarihleri ve Fiyatlar İçin Bizi Arayın;

erice TUR-0224 236 30 20 - 236 60 20 - 235 65 05
Erice Turizm Seyahat Acentası; Tatilbudur.Com Yetkili Acentasıdır.
1. Gün : İSTANBUL - HAVANA
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde saat 23.00`da buluşma. Bagaj, pasaport
ve biniş işlemlerinden sonra, saat 01.10`da Türk Havayolları`nın TK 183 tarifeli sefer ile
Havana`ya uçuş. Yerel saat ile 07.55`de Havana`ya varış. Varışın ardından havalimanından
Havana şehir turu için ayrılıyoruz. Havana şehir gezimiz esnasında UNESCO Dünya Mirası
Listesinde yer alan Havana Eski Kenti, Malecon Bulvarı, Devrim Meydanı, Colomb Mezarlığı,
Miramar bölgesi göreceğimiz yerler arasındadır şehir turunda öğle yemeğimizi yerel
restaurantta programa dahil olarak aldıktan sonra serbest zaman. Bu vakitte Latin Müzik yapılan
sokak cafelerinde hoşça vakit geçirebilir ve kentin en hareketli caddelerinden biri olan Calle
Obispo`da yürüyüş yapabilirsiniz. Bu cadde üzerinde el sanatları ile ilgili küçük dükkânlar,
kitapçılar, galeriler, barlar ve cafeler bulabilirsiniz. Ardından otelimize transfer geceleme ve
akşam yemeğimiz otelde alınacaktır.
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2. Gün : HAVANA

Sabah kahvaltısından sonra dileyen misafirlerimiz tam gün olarak düzenlenecek olan Pinar
del Rio - Vinales vadisi turuna katılabilirler.
Not : Turumuz esnasında olmazsa olmazlar Ballı Pina Colada-Organik Bal-Kahve-Rom alış
verişi-Benito kahvesi ve Rom`u

Ekstra Tur :Pınar Del Rio - Vinales Turu 95 Euro
Bu turumuzda ilk durağımız olarak dünyaca ünlü
Cohiba-Montecristo-Partagas-Romeo&Juliet vb. markaların resmi olarak üretildiği Pinar Del Rio
Puro Fabrikasını ziyaret edeceğiz. Burada tütünün puroya dönüşmesinin her aşamasını
gözlemleme şansımız olacak. Fabrika gezimiz sonrasında 1999 yılından beri UNESCO Dünya
Mirası Listesinde yerel alan Vinales vadisine yolculuğumuz başlıyor. Ünlü yönetmen Steven
Spielberg`ün bile hayran kalıp Jurassic park filminde kullanmak istediği bu eşsiz vadide sırası ile
Los Jasminez Seyir Terası,Benito`nun Çiftliği,İndian Cave (Cueva del Indio),Leovigildo
Gonales`in 1961 yılında yaptığı Mural de la Prehistoria gezeceğimiz yerler arasında. Öğle
yemeğimiz El Palenque Restaurant da özel fırında Tavuk ve yerel sebze ve meyvalar.
3. Gün : HAVANA

Sabah kahvaltısının ardından alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. Dileyen
misafirlerimiz Ekstra olarak "öğle yemekli Benzersiz Havana Turu " düzenlenecek.

Ekstra Tur : Benzersiz Küba Turu ( Canlı müzik + Yemek ) 90 Euro.
Bu turumuza 1958 yılının sonunda Küba devrimine kadar Amerika`dan ithal edilmiş, daha
sonra konulan ambargoya istinaden bir daha ülkeye sokulma şansı olmayan ve günümüzde de
aktif olarak kullanılmakta olan Eski Amerikan arabaları ile başlıyoruz. En yenisi 1959 model olan
dünyada sadece Küba`ya özgü-devrim öncesi zengin Amerikalıların arkasında bıraktığı
araçlarımız ile Küba sokaklarında yapacağımız gezi sonrası Küba`nın Gaudisi olarak da bilinen
Jose Antonio Rodriguez Fuster`in ; Barselona da Gaudi`den Romanya da Brancusi`den
etkilendikten sonra ilk defa 1995 yılında kendi ahşap eviyle başlayan ve sonraları 80`den fazla
komşusunu da içine alan Fusterlandia`yı ziyaret edeceğiz. Bu gezinin ardından yine Küba
kültürünün çeşitliliğine çok yakından tanık olacağımız ve adını zengin bir tüccardan alan
(Fernando Hamel) Hamel meydanını ziyaret ediyoruz. Afro Cuban dini Santeria ve danslarını
içinde barındıran (Rumba) bu özel sokağı ziyaretimizin ardından Batista rejiminde önceleri
saray olarak kullanılmış devrim sonrasında da halkın hizmetine müze olarak açılan Devrim
Müzesini gezeceğiz. Duygusal anlar yaşayacağımız bu ziyaretimizden sonra öğle yemeğimiz
için yerel restaurantımıza hareket ediyoruz. Öğle yemeğimiz sonrasında Havana`yı kuş bakışı
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göreceğimiz İsa Heykeli, Che Guevara`nın kısa bir dönem ofis olarak kullandığı aynı zamanda
El Morro- Fuerza ve San Carlos kalelerine ev sahipliği yapan Casablanca Bölgesini ziyaret
edeceğiz. Casablanca bölgesi ziyaretimizden sonra Küba`nın olmazsa olmazı olan sırasıyla
Cathedral-Armas-Sanfransisco ve Vieja Meydanlarını yürüyerek adımlayacağız. Turumuz
sonrası serbest zaman ve Otelimize dönüş. Akşam dileyen misafirlerimizi ; Compay
Segundo,İbrahim Ferrer,Celia Cruz ve daha birçok ünlü isim ile birlikte çalmış olan, ünü
dünyanın dört bir yanına yayılmış Türkiye`de de defalarca konser vermiş gerçek Bueno Vista
Social Club sanatçılarının müzikleri eşliğinde muhteşem bir akşam yemeği bekliyor. Otantik
Yerel Restaurantımızda beyaz, kırmızı et veya deniz ürünleri menülüdür. ( 2 adet içecek
ücretsizdir dilerseniz Küba`nın seçkin kokteyllerinden mojito,cuba libre,pina colada,daiquiri
tadına bakabilirsiniz ) (85 Euro)
4.Gün : HAVANA

Sabah otelde alınacak kahvaltı sonrasında tam gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz
rehber tarafından ekstra olarak düzenlenecek olan son 20 yılını Küba`da geçiren ünlü yazar
Ernest Hemingway turuna katılabilirler. Havana`ya 20 dakika uzaktaki küçük bir Küba balıkçı
köyü olan; ünlü romanı "İhtiyar Balıkçı ve Deniz"i yazdığı ve yazarın öğlen yemeklerini yediği
Cojimar köyüne gideceğiz. ``Çanlar Kimin için çalıyor `` romanından kazandığı para ile aldığı,
Muhteşem La Vigia çiftliğindeki evi La Finca`yı, bugün Hemingway müzesini olarak kullanılan
evini gezeceğiz. Öğle yemeğini yerel restoranda alacağız. Turun ardından otelimize transfer.
Konaklama otelimizde.
Öğle yemekli Hemingway Turu (65 Euro Kişi Başı) ve Akşam ise dileyen misafirlerimiz
Ekstra Tropicana Show turumuza katılabilirler (130 Euro Kişi Başı). Tur sonrası otelimize
döneceğiz. Konaklama otelimizde.

5. Gün : HAVANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD

Kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve Trinidad`a hareket. Yol üzerinde Havana`ya
yaklaşık 3 saat mesafedeki Cienfuegos şehrini de panoramik olarak geziyoruz. Gezi esnasında
UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Cienfuegos Tarihi Merkezi, Valle Sarayı, Jose Marti
Parkı, Prado Promenade ve Malecon Bulvarını göreceğiz. Öğle yemeğimizi serbest olarak
Cienfuegosta yerel restoranda alıyoruz. Şehir turumuzun ardından 1 saat mesafedeki
Trinidad'da bulunan otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve konaklama Trinidad`daki
otelimizde.
** Trinidad otelimiz herşey dâhil konseptindedir.
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6. Gün : TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO

Kahvaltının ardından otelimizden ayrılıyor ve ardından Küba`da kolonyal mimarinin en iyi
korunduğu kent olan Trinidad şehir turumuza başlıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi`nde yer
alan Ingenios Vadisi ve Trinidad Şehri gezisi esnasında; rom, limon, bal ve su ile yapılan içkisi
ile meşhur La Canchanchara Barı göreceğiz. La Canchanchara`nın tadına baktıktan sonra
Varadero`ya doğru yola çıkıyoruz. Öğle yemeğimizi serbest olarak yol üzerinde yerel bir
restoranda alarak, özel otobüsümüz ile Varadero`ya devam ediyoruz. Yol üzerinde Küba
Devrimi esnasında en çetin savaşlara sahne olan Santa Clara`yı geziyoruz. Gezi esnasında
Che Guevara`nın 37 arkadaşı ile birlikte ebedi istirahatinde bulunduğu Anıt Mezarı ve Zırhlı
Tren göreceklerimiz arasında. Varadero`daki otelimize varış ve odalarımıza yerleşme. Akşam
yemeği ve konaklama otelimizde.
** Varadero otelimiz herşey dâhil konseptindedir.

7. Gün : VARADERO

Sabah kahvaltısının ardından günün geri kalanında eşsiz kumsalın tadını çıkarmak için
serbest gün. Dilerseniz, extra ( 125 Euro ) Crusero Del Sol gezisine katılabilirsiniz. Marina
Gaviota`dan bineceğiniz Katamaran`da hoşgeldiniz kokteyli eşliğinde Mercan resiflerine
gidiyoruz, şnorkelle dalış a yakın fırsatımı olacak. Rancho Cangrejo`yu ziyaret edecek,
yunuslarla yakınlaşacağız. Cayo Blanca`da alıcağımız deniz ürünlerinden oluşan öğle
yemeğinden sonra yüzme ve güneşlenme için serbest saatlerimiz var... Geceleme otelimizde
** Varadero otelimiz herşey dâhil konseptindedir.

8. Gün : VARADERO - HAVANA İSTANBUL

Sabah kahvaltıdan sonra Havana Jose Marti Havaalanına`na transfer. Havana`dan 09.55`de
Türk Havayollarının TK 183 tarifeli seferi ile İstanbul`a hareket ertesi gün Saat 09:15`da İstanbul
Atatu¨rk Havalimanı`na varıs¸ ve hizmetlerimizin sonu.

4 / 22

KUBA TURLARI 2018

KONAKLAMA OTELİ 4* Oteller

4* Oteller

Dönem / Pansiyon

İndirim

Kişi Başı

İlave Yatak

Tek Kişi

0-2 Yaş Çocuk

3-6 Yaş Çocuk

7-12 Yaş Çocuk

01.05.2018-08.05.2018Combo - Otele Göre Farklı
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-

1.499,00 EUR

1.499,00 EUR

1.899,00 EUR

499,00 EUR

1.479,00 EUR

-

12.05.2018-19.05.2018Combo - Otele Göre Farklı

-

1.299,00 EUR

1.299,00 EUR

1.699,00 EUR
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499,00 EUR

1.289,00 EUR

-

Dönem / Pansiyon

İndirim

Kişi Başı

İlave Yatak

Tek Kişi

0-2 Yaş Çocuk

3-6 Yaş Çocuk

7-12 Yaş Çocuk
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16.06.2018-23.06.2018Combo - Otele Göre Farklı

-

1.299,00 EUR

1.299,00 EUR

1.699,00 EUR

499,00 EUR

1.289,00 EUR

-

Dönem / Pansiyon

İndirim

Kişi Başı
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İlave Yatak

Tek Kişi

0-2 Yaş Çocuk

3-6 Yaş Çocuk

7-12 Yaş Çocuk

21.07.2018-28.07.2018Combo - Otele Göre Farklı

-

1.249,00 EUR

1.249,00 EUR

1.699,00 EUR

499,00 EUR

1.249,00 EUR
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-

Dönem / Pansiyon

İndirim

Kişi Başı

İlave Yatak

Tek Kişi

0-2 Yaş Çocuk

3-6 Yaş Çocuk

7-12 Yaş Çocuk

23.08.2018-30.08.2018Combo - Otele Göre Farklı

-
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1.299,00 EUR

1.299,00 EUR

1.699,00 EUR

499,00 EUR

1.289,00 EUR

-

Dönem / Pansiyon

İndirim

Kişi Başı

İlave Yatak

Tek Kişi
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0-2 Yaş Çocuk

3-6 Yaş Çocuk

7-12 Yaş Çocuk

22.09.2018-29.09.2018Combo - Otele Göre Farklı

-

1.199,00 EUR

1.199,00 EUR

1.699,00 EUR

499,00 EUR

1.199,00 EUR

-
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Dönem / Pansiyon

İndirim

Kişi Başı

İlave Yatak

Tek Kişi

0-2 Yaş Çocuk

3-6 Yaş Çocuk

7-12 Yaş Çocuk

13.10.2018-20.10.2018Combo - Otele Göre Farklı

-

1.299,00 EUR

1.299,00 EUR
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1.699,00 EUR

499,00 EUR

1.289,00 EUR

-

Ek Hizmetler

Ek Hizmet

Durum

Kişi Başı

Çocuklar
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Bebek

Seyahat Sigortası ( 65 Yaş Üstü )

Zorunlu Değil

60,00

0

0

Seyahat Sigortası ( 65 Yaşa Kadar )

Zorunlu Değil

30,00

30,00

30,00
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Vize Hizmet Bedeli

Zorunlu Değil

60,00

60,00

60,00

Ücrete Dahil Olan Hizmetler
·
İstanbul - Havana - İstanbul Arası Türk Havayolları ile Ekonomi Sınıf Gidiş-Dönüş
Uçak Bileti

·

Panoramik Havana - Trinidad Şehir Turları

·
4 yıldızlı otellerde Havana`da 4 gece oda kahvaltı, Varadero`da 2 gece Herşey dâhil,
Trinidad`da 1 gece Herşey Dahil olarak toplam 7 gece konaklama.

·

Türkçe Rehberlik Hizmeti

·

Cienfuegos ve Santa Clara Şehir Turları
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·

Havana Otelde Bir Adet Akşam Yemeği

·

Havana`da Şehir turunda öğle yemeği

·

Havalimanı vergisi
Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler

·

Seyahat sağlık ve güvence paketi 30 Euro - 65 yaş ve üzeri 60 Euro

·

Yurtdışı Çıkış Harç Pulu:15.-TL

·

Programda Belirtilen Tüm Ekstra Turlar

·

Öğle ve Akşam Yemekleri

·

Tur Süresince Tüm Kişisel Harcamalar

·

Küba Vize Ücreti 70 Euro ( Yeşil Pasaport vize gerekmemektedir )
Genel Şartlar

·
Bu tur için yolcularımızın SCHENGEN VİZESİ almaları gerekmektedir. Vize başvurusu
için tur bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli pasaport ile acentamızdan temin edebileceğiniz,
vize için gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler gerekmektedir. Yeşil pasaport ve TC.
dışında herhanbir ülke pasaport sahipleri için vize uygulaması olup olmadığını lütfen ilgili
konsolosluk veya bakanlıklardan teyit ediniz. Vizeler seyahat başlangıcından önce Türkiye’deki
ilgili konsolosluklardan alınmak zorundadır. Giriş yapılan ülkenin sınır kapılarında vize alınamaz.
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Vize alınmış olması o ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez. Pasaport polisi sizi ülkeye
sokmama yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir, TatilBudur.com’a hiçbir
şekilde sorumluluk yüklenemez.

·
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, TatilBudur.com’a hiçbir
şekilde sorumluluk yüklenemez.

·
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.

·
TatilBudur.com Yolcu ile konsolosluk arasında aracı konumundadır. Konsolosluk
gerekli gördüğü durumlarda vize vermeme hakkına sahiptir, Yolcunun vize alamaması ile ilgili
olarak TatilBudur.com ‘un hiç bir sorumluluğu yoktur. TatilBudur.com sadece Aracı kurum
görevini üstlenmektedir. Şahsi vize başvurularında TatilBudur.com’un herhangi bir yaptırımı ve
sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüketiciler bu şartları kabul ederek tura kayıt yaptırmışlardır.

·
Vizesine kendi başvurusunu yapacak yolcularımızın ihtiyaç duyduğu belgelerin (otel
konfirmesi, uçak bileti vs.) temini normal şartlarda 1 iş günü sürmektedir. Misafirlerimizin bu
süreyi göz önünde tutarak randevu tarihlerini ve saatlerini ayarlaması gerekmektedir. Aksi halde
olası aksaklıklardan Tatilbudur.com sorumlu değildir.

·
Misafirin rezervasyonunu iptal ettirmesi ve/veya ilgili tura dahil olmaması/olamaması
durumunda vize ücreti ve hizmet bedeli iadesi yapılmaz. Misafir, vizesini ve vize hizmetini
TatilBudur.com Vize departmanı aracılığı ile aldıysa ve bu vize hizmeti gezi sözleşmesinde ek
hizmet olarak belirtilmişse, TatilBudur.com ilgili turu yetersiz katılım veya başka bir sebeple iptal
ederse, misafirin vizesini vize bitiş tarihinden en geç 1 hafta içerisinde vizesini kullanmadığını
pasaportu ile ibraz ettikten sonra, vize için konsolosluklara ödenen harç ve benzeri tutarlar
haricinde kalan tutarı iade alabilir. Misafir vizesini kendi imkânlarıyla ve/veya farklı bir vize
aracılık firmasının yardımı ile aldıysa ve TatilBudur.com ilgili turu yetersiz katılım veya başka bir
sebeple iptal ederse, misafire herhangi bir iade yapılmaz.
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·
TatilBudur.com; havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey
Protokolüne tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş
öncesinde saatler değişebilir. TatilBudur.com, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle
yükümlüdür. Havayolundan veya misafirden kaynaklı olarak, yurt içi iç hat
uçuşlarını/bağlantılarını kaçırmasından kaynaklanan aksaklık ve/veya doğabilecek
problemlerden TatilBudur.com sorumlu tutulamaz.

·
Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Uçak tipi ve saatinin
değişmesi mümkün olup, bu durum sözleşme anında bildirilmiş ve YOLCU SAAT DEĞİŞİKLİĞİ
RİSKİNİ KABUL EDEREK TURU SATIN ALMIŞTIR.

·
Gezimiz, minimum 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli katılım
sağlanamadığı takdirde, son iptal bildirim tarihi gezi hareket tarihinden 20 gün öncesidir ve
acenteniz tarafından iletilecektir.

·
3 kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilmektedir. 3 kişilik odalarda ilave yatak
uygulaması olup, 3. yatak standart yataktan küçüktür. 3 kişilik odalarda 3 ayrı yatak garantisi
verilememekte olup, otel(ler)de buna uygun oda olması durumunda, müsaitliğe göre, otel
tarafından blokaj yapılmaktadır.

·

Çocuk indirimleri sadece 2 yetişkin yanında konaklayan çocuklar için geçerlidir.

·
Otellerde sunulan kontinental kahvaltıdır, Türk kahvaltısı değildir. Kontinental kahvaltı;
tereyağı, reçel veya bal, ekmek, çay veya kahve ile meyve suyundan oluşmaktadır.

·

Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edilebilir.

·
Rezervasyon/kayıt esnasında, seyahat edilecek pasaportta geçen isim-soyisim,
doğum tarihi, pasaport numarasının bildirilmesi ve sisteme girilmesi gerekmektedir. Uçak
biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı bilgilerden oluşacak uçak bileti iptal veya
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değişikliklerinin ceza bedelleri misafirin sorumluluğundadır.

·
Misafirlerimizin TatilBudur.com'dan temin etsin ya da etmesin, muhakkak tur
tarihinden bir gün önce başlayan ve tur tarihinden bir gün sonrası sona eren bir yurtdışı seyahat
ve sağlık sigortasının olması ve ilgili sigorta poliçesini yanlarında bulundurma zorunluluğu
vardır. Seyahat sigortalarını yanlarında bulundurmayan misafirlerimize ilgili ülke polisi tarafından
para cezaları verilebilmektedir. Seyahat sigortasını yanında bulundurmadığı için ilgili ceza ile
karşılaşılması durumunda sorumluluk misafirlerimize aittir.

·
Ülkeler arası diplomatik ilişkilerden kaynaklı olmak üzere, bazı ülkelere giriş-çıkış
yapılmış olması başka bir/birden fazla ülke açısından vize alınamaması ya da sınır kapısından
girilememesi durumunu sonuçlayabilmekte olup bu durum, TatilBudur.com'un hakimiyet
alanında olmadığından bu gibi bir durumda TatilBudur.com‘un sorumluluğu bulunmadığı
tarafların kabulündedir.

·
Ziyaretin gruba ekonomi ve süre faydası sağlaması amacı ile yol güzergahı üzerinde
yapılan turlara, katılmak istemeyen misafirlerimiz, yakın bir tesiste ekstra gezi bitene kadar
grubu beklemeyi kabul eder. Gezi bitiminde otobüsümüz bu misafirlerimizi alacak ve gezimiz
devam edecektir.

·
Panoramik şehir turları şehirlerin tanıtımı için düzenlenen gezilerdir. Şehir turları ve
ekstra geziler, içeriği değişmemek şartıyla farklı günlerde düzenlenebilir veya hava durumuna
bağlı olarak gerçekleşmeyebilir. Bu durumda TatilBudur.com, olabilecek en uygun alternatifi siz
değerli misafirlerimize sunmakla yükümlüdür. Ekstra turlar minimum 20 kişi katılım şartı ile
düzenlenmektedir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ekstra turlar yapılamayabilir ya da
fiyat değişikliği olabilir.

·
Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin
verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından TatilBudur.com
sorumlu tutulamaz.

·
Programlarımızdaki uçak yerleri grup yeri olup, gidiş-dönüş tek bilet olarak
düzenlenmektedir. Gidiş uçuşunun kaçırılması ve/veya kullanılmaması durumunda, dönüş
uçuşu da otomatik olarak yanabilir. İlgili durumda havayolu firmasının kuralları geçerlidir.
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·
Uçuşlarda oluşabilecek son dakika rötarları ve kapı değişiklikleri havaalanlarında sesli
anons edilmekte ve alandaki bilgi panolarında/ekranlarında gösterilmektedir. Bu bilgiler kişiler
tarafından takip edilmelidir. Böyle bir durumdan veya kişisel sebeplerden uçuşun kaçırılması
durumunda, misafirin yeni biletini (bir önceki maddeye göre, eğer gerekirse gidiş-dönüş bilet
olarak) kendisinin ödeyerek temin etmesi gerekmektedir. Ayrıca, grubun gidişini kaçırmış
olmasından ötürü ilk günkü programı kısmen ya da tamamen kaçırabilir; bu durumda sorumluluk
misafire aittir. Bununla birlikte, gruptan farklı bir uçuşla ilgili şehre/ülkeye gidilmesi durumunda,
alan-şehir ya da alan-otel transferi misafirin sorumluluğundadır.

·
TatilBudur.com’un bazı programlarında misafirlerine sunduğu Ücretsiz Lounge
hizmetleri havayolunun sorumluluğundadır. Lounge girişleri boarding card ve TatilBudur.com
voucheri ile yapılmaktadır. Belgelerin eksik olası durumunda Havayolu bu hizmetten misafirleri
kısmı yada hiçbir şekilde yararlandırmama hakkını saklı tutar.

·
Uçak biletlerini milleri ile upgrade ettirmek isteyen misafirlerimiz, ancak biletleri
kesildikten sonra ilgili havayolu firmasının ilgili uçuşunda müsaitlik olduğu takdirde upgrade
işlemlerini gerçekleştirebilirler. Programlarımızdaki uçak yerleri grup sınıfından olduğundan,
istenen bileti müsaitlik olması durumunda upgrade ettirmeden önce, havayolu firmasının
belirteceği tutarda farkın ödenip; biletin grup sınıfından upgrade edilebilecek ekonomi sınıfına
geçirilmesi gerekebilir. Bu durumda oluşacak fiyat farkı misafirin sorumluluğundadır.
Programlarımızdaki grup biletleri, turun hareketinden birkaç gün önce kesilir.

·
Cep telefonlarınızı yurtdışında kullanabilmek için Türkiye'den ayrılmadan önce,
hattınızın yurtdışı aramalarına/aranmalarına açık olup olmadığını, GSM operatörü firmanızdan
kontrol etmeniz gerekmektedir.

·
Seyahatiniz süresince kullandığınız ulaşım araçlarından ve konakladığınız otellerden
kısa süreli ya da tamamen ayrılırken, lütfen eşyalarınızı eksiksiz aldığınıza emin olunuz.

·
TatilBudur.com, mücbir sebepler oluştuğu veya gerek gördüğü durumlarda programın
içeriğini bozmadan şehirlerin programdaki sırasını ve/veya uçulacak olan havayolu firmasını
değiştirebilir.
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·
TATİLBUDUR.COM, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını
saklı tutar.

·

Tur sırasında unutulan, kaybolan, çalınan eşyalardan TatilBudur.com sorumlu değildir.

·
18 yaşından küçük çocuklar annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile
seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden, hem
babasından muvafakatname almak zorundadır. Muvafakatname olmaması sebebi ile uçuşun
gerçekleşmemesi durumunda TatilBudur.com sorumlu tutulamaz.

·
Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız
düşünülemez.

REZERVASYON ve BİLGİ;ericeTUR

TELEFON : 0 224 236 30 20 - 236 60 20 - 235 65 05

ADRES : ÇEKİRGE MH. ÇEKİRGE CD. LALE APT. NO:139 (HALKBANKASI YANI)
OSMANGAZİ / BURSA
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