ÇÖLDE ÇAY

Çölde Çay
Egzotik ve sıradışı bir seyahat programı hazırlamamızı istermisiniz. Baş başa ruhunuzu
özgürleştirebileceğiniz bir rota...

Tur Hakkında

Istanbul-Casablanca Uçak bileti dahil değildir. Arzu ederseniz özel fiyatlarımızdan
yararlanabilirsiniz.
2 kişilik özel programımız.
Romantik otel ve mekanlar ve çok özel restaurant tavsiyelerimizi almanızı öneririz.

Uzman Ekibimiz Tarafından Hazırlanan Gezi Rotamız

GÜN 1 Karşılama ve Marakeş şehrine transfer.
GÜN 2 Marakeş medinasında kaybolduktan sonra sizin için ayarladğımız faytonlar ile Yves Saint
Laurent / Majorel bahçesinde huzur bulabilirsiniz.
GÜN 3 Atlas dağlarında özel 4x4 aracınız ile harika bir keşfin ardından Afrika'nın en yüksek geçiti
(2260 m) Tichka 'yı aşarak Gladyatör ve Çölde Çay filmlerinden anımsayabileceğiniz Aid Ben Haddu
köyüne varacağız. Masalsı köyü gezdikten sonra Ouarzazate Atlas film stüdyolarında yer alan özel
otel de konaklayabilirsiniz.
GÜN 4 Bulmane üzerinden Sahra'ya seyahat edeceğiniz bugün Tinghrir şehri büyülü manzarasıyla
sizi karşılayacak. Güneşin batışını bu uzak coğrafyada selamladıktan sonra Sahra çölü kum
tepelerinde dünyanın en parlak yıldızları altında geceleyebilirsiniz.

GÜN 5 Casablanca aktarmalı İstanbul uçuşunuz için Errachidia havalimanına geçecek ve bir filmi
andıran seyahatinizi İstanbul'da sonlandıracaksınız.

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetlerimiz

Çok özel otel konaklamları.(4 Gece - 5 Gün)
Özel araç ve mihmandar ile çevre gezileri.
3 Adet sizin için seçtiğimiz tematik akşam yemekleri.
Marakeş şehrinde fayton ile romantik ve esarerngiz bir gece gezintisi.
Müze ve ören yeri giriş ücretleri.
Başından sonuna kadar özel asistansımız.
Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetlerimiz

İstanbul-Casablanca // Erfoud-Casablanca-İstanbul uçak biletleri
Özel harcamalar
Programda belirtilmeyen gezi ve yemekler
Buluşma Yeri ve Saati

İstanbul Atatürk Havalimanı

Tura Çıkarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Cep telefonlarınızı yurtdışında kullanabilmek için Türkiye’den ayrılmadan önce, telefonunuzun
yurtdışında kullanıma açık olup olmadığını servis aldığınız GSM operatöründen kontrol ediniz.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aldığı karara istinaden tüm uçuşlarda sıvı kısıtlamaları
başlamıştır. Lütfen uçakta yanınıza alacağınız el bagajınızı bu kurallara göre hazırlayınız.
Gezi tarihinden önce sizlerle paylaşacağımız bilgiler doğrultusunda valizinizi hazırlayabilirsiniz.
Seyahatiniz süresince kullandığınız taşıtlar ve konakladığınız otelleri terk ederken, lütfen eşyalarınızı
eksiksiz aldığınıza emin olunuz.

Vize İşlemleri

T.C vatandaşlarına vize uygulanmamaktadır.
Seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport yeterlidir.
Gümrük geçişlerinde / sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için,
pasaportunuzda en az 2 sayfalık boş alan olması gerekmektedir.
Türk vatandaşı olmayan ya da kendisine ait farklı bir ülkenin pasaportunu kullanarak seyahat
edecek misafirlerimizin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize
prosedürünü ilgili konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir, aksi halde doğacak
sonuçlardan acentemiz sorumlu olmayacaktır.
Uyarılar:

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 anne-babalarının bu
konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz.

Genel Şartlar

Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız
düşünülemez.
Acentemiz ,organize etmiş olduğu gezi için yeterli katılımcı olmaması durumunda, turu iptal
edebilir. Tur iptali 20 gün öncesinden sizlere bildirilir. Bu gibi durumlarda gezimizi arzu
ederseniz diğer müsait olan bir tarihe kaydırabilir ya da ödemiş olduğunuz ücreti iade ederiz.
Yurt dışı turlarımızda, seçtiğiniz turun iptal-değişiklik şartlarına göre %35 veya %50 ön ödeme
ile rezervasyon alınabilir.
Acentemiz, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.
Üç kişilik (Trp) odalar otellerin müsaitliğine bağlı olup, oteller tarafından konfirme edilmemesi
durumunda oda tipi değiştirilmelidir. Bu durumda oluşacak Single oda farkı misafirlerimizden
talep edilir. Trp odalarda 3.yataklar ek yatak veya sofa bed olup, standart yataklardan
küçüktür. Tur öncesi lütfen bizimle temas kurup bilgi alınız.
Gidilen ülkelerdeki otellerde alınacak olan kahvaltıların içeriği Türk kahvaltısı değildir.
Çocuk indirimleri, 2 yetişkin ile aynı odada kalmaları halinde geçerlidir.
Rehberimiz, turlarımızın içeriğine bağlı kalarak, turların günlerinde değişiklik yapabilir.
Kayıt esnasında, pasaportta geçen isim, doğum tarihi, pasaport numarasının sisteme girilmesi
gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı bilgilerden oluşacak uçak
bileti iptal veya değişikliklerinin maddi bedeli misafirlere yansıtılır.
Uçak biletinin paket program fiyatına dahil olduğu durumlarda hava yolu kuralları geçerli
olup, iptal, iade ve değişiklikler hava yolu kuralları dahilindedir.
Programlarda belirtilen uçuş saatleri THY ve diğer yerel taşıyıcılardan alınmıştır. Uçak
saatlerine gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçak iptalinden, uçağın teknik
aksaklıklarından dolayı ortaya çıkabilecek rötarlardan, yolcunun yurt içi veya yurtdışı iç hat
uçuşlarını / bağlantılarını kaçırmasından kaynaklanan aksaklık veya doğabilecek
problemlerden acentamız kesinlikle sorumlu tutulamaz.
Programda belirtilen ülkelerarası ve iç hatlarda uçulacak olan havayollarının yerine başka bir
yerel taşıyıcı / taşıyıcılar ile uçulabilir. Dolayısıyla aktarma noktaları artabilir ve saatler
değişkenlik gösterebilir. Bu durumdan acentemiz sorumlu tutulamaz.
Programda verilen yol mesafeleri resmi KM mesafeleridir. Ancak trafik, hava şartları, yol
çalışmaları, gidilen ülkenin coğrafi konumu ve yol şartları gibi durumlar ile karşılaşıldığında
verilen yaklaşık süreler değişebilir.

