HINDISTAN TURU

HİNDİSTAN ALTIN ÜÇGEN TURU

07 Nisan - 14 Nisan (Türk Hava Yolları 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 - DELHI

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali THY kontuarı önünde saat 18:00'de
buluşma. Bilet, pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları'nın
TK716 tarifeli seferi ile saat 20:15'de Delhi'ye hareket. Gece uçak yolculuğu.

2.GÜN DELHI - JAIPUR

Yerel saat ile sabah 04:35'de varış ve bizi bekleyen aracımız ile "Pembe Şehir"
olarak da bilinen Jaipur'a hareket. (260 Km. Yaklaşık 5 saat). Otelimize transfer ve
dinlenme. Akşam yerel bir tapınakta dua seromonisini isledikten sonra akşam
yemeği ve geceleme otelimizde.
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3.GÜN JAIPUR

Sabah kahvaltı sonrası Amber Fort (Amber Kalesi) turumuz için otelden
hareket. Moğol İmparatorluğu'nun görkeminin ve gücünün bir göstergesi olan ve
1648 yılında şah Cihan zamanında tamamlanan Kale'ye filler üzerinde çıkacağız.
(Fillerin müsait olmaması durumunda çıkış jeeplerle yapılacaktır.) Amber
Sarayı'nın girişinde öncelikle Divan-ı Aam (Halk Salonu) bulunur. Duvarlarında
çeşitli mozaikler ve sütunlarla dekore edilmiştir. Mihracenin oturduğu bölüme
gitmek için, süslü bir geçişten geçer Jai Mandir (Zafer Salonu) bölümüne gelinir.
Bu salonun tam karşısında Sukh Nivas (Zevk Köşesi) bölümünde yerdeki fildişi ve
sandalağacı oyma işlemleri göze çarpar. Sheesh Mahal (hall of Mirrors), Jai Mahal
ve Sukh Niwas'ı gördükten sonra Jaipur'a geri dönüyoruz. Jaipur panoramik şehir
turumuzda; Maharaja'nın halen yaşadığı City Palace (Şehir Sarayı) bir kısmı
görülecektir. Sarayın giriş ve 1. katı Müze olarak düzenlenmiştir. Müzede, Tekstil
ve Kostüm Müzesi, Sanat Galerisi, görülmesi gereken bölümlerdendir. Ardından
Jantar Mantar (Gözlemevi) panoramik olarak görülecektir. Jai Singh`in yaptırdığı
beş gözlemevinden en büyüğü ve en iyi korunmuş olanı Jaipur`dakidir.
Turumuzun ardından Pembe Şehre dönüyoruz. Jaipur`un en tanınmış
yapılarından biri olan Hawa Mahal, saraydaki kadınların dışarıdan görülmeden
dışarıyı seyredebilmeleri için kumtaşından inşa edilmiştir ve 1000 adet penceresi
bulunmaktadır. Üzerindeki pirinç fırdöndüler nedeniyle 1960 lara kadar Rüzgar
Sarayı adı ile anılmıştır. Turumuzun ardından. Akşam yemeği ve geceleme
otelimizde.
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4.GÜN JAIPUR - AGRA

Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve Agra'ya hareket. (235 Km
Yaklaşık 5 saat) Agra'ya varış. Yol üstünde, Fatehpur Sikri'yi ziyaret edeceğiz.
Burada Salim Chistis'nin Mezarı, Panch Mahal Sarayı görülecek yerler
arasındadır. Agra'ya 40 Km mesafede İmparator Akbar tarafından kurulan bu
şehir 12 sene süren bir kuraklık nedeniyle büyük bir kıtlık yaşamıştır. Bu şehrin
kuruluşu hakkında anlatılanlar şöyledir : İmparator Ekber Şah, Sikri adlı bu şehirde
ermiş Selim Chisti`yi ziyarete gelmiş, erkek çocuğu olmadığından ve tahtı
bırakacak varisi bulunmadığından yakınmış. Daha sonra Ermiş Chisti, ona bir oğlu
olacağı müjdesini vermiş. İmparator, doğan üç oğlundan birine Ermiş`in ismi olan
Selim ismini koyar. Ancak kuraklık sebebi ile bölgeden göç edilmiş ve halen
Hayalet Şehir olarak korunmaktadır. Fatehpur Sikri gezimizin ardından Agra'daki
otelimize transfer. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.

5.GÜN AGRA
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Sabah kahvaltısı sonrası Taj Mahal turumuz için otelden hareket. Tac Mahal,
Babür İmparatorluğu'nun 6. hükümdarı Şah Cihan tarafından, o zamanki
imparatorluğun başkenti olan Hindistan'ın Agra şehrinde, Jumna (Yamuna)
Nehri'nin kıyısında yaptırılmıştır. Bir isyanı bastırmak için ordularıyla Burhanpur'a
giden Şah Cihan'a, dokuz aylık hamile olmasına rağmen her zamanki gibi eşi
Mümtaz Mahal (Ercümend Banu Begüm) de eşlik etmiş. Mümtaz Mahal, 14.
çocuklarını doğururken ölür. (1631) Şah Cihan, eşinin ölümünden sonra 2 yıl yas
tutar. Artık devlet işlerine ilgisini kaybeden hükümdar, teselliyi sanat ve mimaride
bulur. Eşinin ölümünün ertesi yılı 1632'de Tac Mahal'in temeli atılmıştır. Dünyada
aşk için dikilmiş en büyük ve en güzel anıt olarak kabul edilen bu türbe, Şah
Cihan'ın büyük bir aşkla sevdiği eşi Ercümend Banu Begüm'ün doğum sırasında
ölümü üzerine, onun anısına yaptırılmıştır.(Çocuk doğururken ölen kadınların
kutsal olduğuna inanılır.) Tur esnasında önemli bir nokta olan Kırmızı Kale
olarakda bilinen Agra Kalesi'ni göreceğiz. Mughal (Babür) İmparatorluğu
döneminde yapılmış olup, her imparatorun eklediği birbirinden güzel eserlere ev
sahipliği yapmaktadır. Ekber Şah tarafından 1565 yılında yapılmaya başlanmış ve
çeşitli eklerin inşasıyla Şah Cihan tarafından bitirilmiştir. Kale, önceleri askeri
amaçlı olarak yapılmışsa da Şah Cihan burayı bir saray olarak kullanmıştır. Şah
Cihan, yaşamının son günlerinde büyük oğlu Âlemgir tarafından buraya
hapsedilmiş ve penceresi Tac Mahal`e bakan bir odada ölmüştür. Kalenin çevresi
2.5 km. uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğindeki duvarlarla koruma altına
alınmıştır. Kaleye, bir duvarı Yamuna Nehri'nin kıyısında bulunduğu için sadece
güneyindeki Amar Singh Kapısı'ndan girilebilir. Turumuzun ardından gününüz
serbest. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.
** Taj Mahal Cuma günleri kapalıdır. Cuma günlerine denk gelen günlerde
dışarıdan panoramik olarak görülebilir.

6.GÜN AGRA - DELHI
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Sabah kahvaltının odaların boşaltılması ve Delhi'ye hareket. Varışımıza
istinaden panoramik olarak yapılacak Eski Delhi şehir turumuzda; Moğol
İmparatorluğunun görkeminin ve gücünün bir göstergesi olan ve 1648 yılında şah
Cihan zamanında tamamlanan Red Fort (Kızıl Kale) ziyeret edilecektir. Kalenin
Hint dilindeki ismi Lal Qila'dır. (Kırmızı Kale) Yine Şah Cihan zamanında yaptırılan
Hindistan'ın en büyük camisi olan Jama Mescid görülecek yerler arasındadır. İsmi
Cuma Camiisi anlamına gelen Jama Mescid, Hindistan'ın en büyük Camiisidir.
Eski Delhi turumuz Hint Ulusunun babası sayılan Mahatma Gandhi'nin
öldürüldükten sonra yakıldığı yer olan, siyah mermerden yapılmış sade bir anıtın
bulunduğu Raj Ghat Parkı ziyareti ile sona erecektir. Turumuzun ardından
gününüz serbest. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.

7.GÜN DELHI

Sabah kahvaltısının ardından panoramik Yeni Delhi şehir turumuzda; 1.Dünya
Savaşında öldürülen 70.000 Hintli askerin anısına yapılmış Hindistan Kapısı,
Parlamento Binası, Başbakanlık Konutu turumuz sırasında görülecek yerler
arasındadır. Ardından, Hindistan'daki en yüksek taş bina olan ve 1199 yapımına
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başlanan Qutub Minar Kompleksini ziyaret edeceğiz. Yeni Delhi`nin 15 km. kadar
güneyinde olan bu kompleks yapının mimari özellikleri Hindistan`ın İslam
egemenliğinde bulunduğu dönemlere kadar gider. Mimari yapısı ilk Afgan dönemi
örneklerindendir. Kutub Minaresi (Qutab Minar) müslümanların Delhi`deki son
Hindu Kralını yenmesi şerefine yapılmıştır. Yüksekliği 73 metre, taban çapı 15,
tepe çapı 2.5 metredir. Minare aslında beş katlıdır. Her katı belirlemek için
balkonlar yapılmıştır. Birinci kat kırmızı taştan, dördüncü ve beşinci kat ise
mermerden yapılmıştır. Qutub-id Din, bu minareyi yaptırmaya başladığında
sadece birinci katını bitirebilmiş, kendisinden sonra gelenler yapımı sürdürmüş, en
son olarak 1368 yılında Firuz Şah Kotla yapıyı restorasyonu ile birlikte
tamamlamıştır. Turumuzun ardından otelimize transfer. Akşam yemeği ve
geceleme otelimizde.

8.GÜN DELHİ - İSTANBUL

Sabah erken uçuşumuz için odaların boşaltılması ve Delhi Havalimanı'na
transfer. Pasaport, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları TK717
tarifeli seferi ile saat 06:15'de İstanbul'a hareket ve saat 10:30'da İstanbul'a
varış.Turumuzun sonu.

KONAKLAMA OTELİ 5* Oteller
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KONAKLAMA OTELİ 5* Oteller

5* Oteller

Dönem / Pansiyon

Kişi Başı

İlave Yatak

Tek Kişi

0-2 Yaş Çocuk
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3-6 Yaş Çocuk

7-12 Yaş Çocuk

07.04.2018-14.04.2018Oda Kahvaltı

-

949,00 EUR

949,00 EUR

1.299,00 EUR

299,00 EUR

929,00 EUR
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929,00 EUR

Ek Hizmetler

Ek Hizmet

Durum

Kişi Başı

Çocuklar

Bebek

Vize Hizmet Bedeli

Zorunlu Değil
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120,00 EUR

120,00 EUR

0 EUR

Seyahat Sigortası ( 65 Yaş Üstü )

Zorunlu Değil

60,00 EUR

0 EUR

0 EUR

Seyahat Sigortası ( 65 Yaşa Kadar )
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Zorunlu Değil

30,00 EUR

30,00 EUR

30,00 EUR

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

·

Türk Hava Yolları ile İstanbul - Delhi - İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti

·

Türkçe Rehberlik Hizmeti

·

Havalimanı vergileri ve yer hizmetleri
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·

Havalimanı - Otel - Havalimanı transferleri

·
Belirtilen kategorideki otellerde toplam 6 Gece yarım pansiyon
konaklama

·
turlar

Panoramik Agra, Jaipur ve Delhi, şehir turları ve programda belirtilen tüm

·

Taj Mahal Turu

·

Zorunlu seyahat sigortası ( Mesleki Sorunluluk Sigortasıdır)

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler

·

Vize Ücreti Kişi Başı 120 Euro

·

Kaza Ve Sağlık Sigortası Kişi Başı 30 Euro

·

Kişisel Harcamalar
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·

Programda belirtilmeyen Turlar

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. 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.
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·
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.

·
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.
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·
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
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oluşacak uçak bileti iptal veya 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.
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·
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.

·
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
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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.

·
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.
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·
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

www.ericetur.com - info@ericetur.com
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