
 

 

DUBAİ & ABU DHABI TURU  

Air Arabia Havayolları tarifeli seferi ile 

Yarım Pansiyon Konaklama 

3 Gece 4 Gün 

 

1.Gün İstanbul – Dubai 

Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar terminali D kontuarında 22.00‘de tur görevlileri ile buluşma. Sonrasında bagaj ve 

check-in işlemlerini gerçekleştireceğiz. Ardından Air Arabia hava yolları tarifeli seferi ile 00.35’de Dubai’ye uçuş ve yerel 

saat ile 05.35’de varış. Varışımızı takiben sabah kahvaltısı için yerel bir restaurantta mola vereceğiz. Ardından şehir 

turunda görülecek yerler arasında; Eski ve Yeni Dubai’yi bir çerçeveye sığdırma temalı Dubai Frame, Dubai’yi iki kısma 

ayıran tekne turlarının düzenlendiği Dubai Creek, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa, dünya’nın en büyük alışveriş 

merkezi Dubai Mall, yelkeni andıran mimarisi ile Dubai’nin sembol projelerinden olan Burj El Arab, Venedik tarzı ile 

dikkat çeken Medinat Jumeirah, içerisinde bulunan kayak merkezi ile ünlü Emirates Mall, Dubai’nin silüetini değiştiren 

projelerden Palmiye Adaları ve lüksün sembolü Dubai Marina bulunmaktadır.Turumuz sonrası konaklayacağımız otele 

transfer.. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

 

2.Gün Dubai – Eski Çarşılar ve Safari Turu 

Otelde alınan kahvaltı sonrası küçük bir balıkçı kasabası iken Orta Doğu’nun en modern kenti haline gelen Dubai’nin 

kültürel dokusunu tanıyacağımız Eski çarşılar turu için hareket ediyoruz. Varışımızı takiben yapacağımız turda: Dubai‘nin 

ilk yerleşim bölgesi olan Bastakiya Bölgesi‘ni görüp bu bölgede bulunan Bedevi Mahallelerini, Kumaş ve Tekstil Pazarı’nı 

ziyaret ediyoruz. Ardından Abra adı verilen Dubai’nin geleneksel teknesine binerek Altın ve Baharat Çarşısı’na doğru 

yola çıkıyoruz. Dünyanın en büyük altın yüzüğü, elbisesi ve ayakkabısını görüp alışveriş için serbest zaman veriyoruz. 

Serbest zaman sonrası otele hareket. Otel önünde bizleri bekleyen 4x4 Jeeplerle Safari turu için çöle hareket ediyoruz. 

Yaklaşık 1 saat kadar sürecek kum tepelerinde yapacağımız Safari sonrası kamp alanına varıyoruz. Kampta deve gezintisi 

yapabilir, Hint kınası yaptırabilir, Geleneksel Arap kıyafetleri ile fotoğraf çektirebilirsiniz. Ardından Açık büfe (Barbekü) 

şeklinde akşam yemeğimizi alıyoruz. Yemek sonrası Tennure şov ve çeşitli görsel şölenler yapılacaktır. Etkinlikler sonrası 

otele transfer ve konaklama otelimizde. 

 

3.Gün Dubai – Abu Dhabi – Işık ve Su Gösterisi 

Otelde alınan kahvaltı sonrası Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dhabi’ye hareket ediyoruz. Varışımızı takiben 

yapacağımız şehir turunda görülecek yerler arasında: Birleşik Arap Emirlikleri’nin kurucusu adına inşa edilen mimarisi 

ile adından söz ettiren Şeyh Zayed Camii gezilecek, Pisa Kulesinden yaklaşık 5 kat dağa eğimli olan ve bu alanda “insan 

eliyle yapılan en eğimli kule” alanında Guinness Dünya Rekoru bulunan Capital Gate, Arap kültürünü mimari ve 

geleneksel açıdan tanıtmayı hedefleyen Saray Otel Emirates Palace, Şehrin en hareketli bölgesi olan Corniche, Fransız 

mimar Jean Nouvel'in eseri olan Louvre Abu Dhabi Müzesi, Emirliğin en önemli turizm ve eğlence merkezi Yas Adası ve 

Dünyanın Ferrari üzerine kurulmuş ilk eğlence parkı olan Ferrari World bulunmaktadır. Şehir turu sonrası akşam 

yemeğimizi Abu Dhabi’de yerel bir restauranta alıp Dubai Emirliğine hareket ediyoruz. Varışla beraber Dubai Mall ve 

Burj Khalifa arasında bulunan 30 dönümlük yapay gölde icra edilen ses ve müzik efektleri ile koreografi edilmiş Su & Işık 

gösterisini izliyoruz. Akşam yemeğinin ardından otele transfer ve konaklama otelimizde. 

 



 

 

4.Gün  Dubai – İstanbul 
Otelde alınan kahvaltı sonrası Guinness rekorlar kitabına girmiş Dünya’nın en uzun çiçek duvarlarının olduğu ve 45 

milyon çiçeğin dizayn olarak yerleştirildiği Miracle Garden Dubai’yi ziyaret ediyoruz. Miracle Garden Dubai gezimizin 

ardından dünya’nın en büyük alışveriş merkezi olan Dubai Mall’a hareket ediyoruz. Varışla beraber alışveriş için 

vereceğimiz serbest zamanın ardından rehberimizin belirleyeceği saatte toplanarak havalimanına hareket ediyoruz. Air 

Arabia Dubai Hava Yolları tarifeli seferi ile 20.50’de İstanbul’a hareket, 05.35’de varış. Turumuz sona eriyor. 

 

Tur Ücretine Dahil olan hizmetler 

• Air Arabia Havayolları tarifeli seferi ile İstanbul – Dubai arası gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak biletleri 

• Tur boyunca ulaşım hizmetleri 

• 4* Otellerde oda kahvaltı konaklama 

• Otellerde veya restaurantlarda alınan 2 adet akşam yemeği 

• Akşam yemekli safari turu 

• Tur boyunca profesyonel rehberlik hizmetleri 

• Miracle Garden giriş ücreti 

• Bazı şehirlerde alınan mecburi yerel rehberlik hizmetleri 

• Programda belirtilen tüm turlar 

• Gümrük ve şehir vergileri 

•  Tüm Otoban, Otopark ve Check Point Ücretleri 

 

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler 

• Yurtdışı çıkış harcı (50 TL) 

• Burj Khalifa Giriş Ücretleri 

• Öğle yemekleri 

• İsteğe bağlı Sigorta Ücreti 

• Dubai Vize ücreti 110 usd 

• PCR  Testi Ücretleri 

 

Genel Şartlar 

 

1- Genel şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve Tur programından bağımsız düşünülemez. 

 

2-  Tur için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde; Acenta gezi hareket tarihinden 21 gün öncesine kadar turu iptal 

edebilir. Bu durumda Tur bedelinin tamamı misafire iade edilir. Tur dışında satılan ilave hizmetlerin (Vize – İç Hat Bileti – 

Seyahat Sağlık sigortası) iadesi bulunmamaktadır. Turun iptalinden dolayı oluşabilecek maddi ve manevi kayıpları 

misafir turu satın aldığında peşinen kabul etmiş sayılır. Acenta sorumlu tutulamaz. 

 

3-Tura kayıt yaptıran misafirlerimizin tur başlangıç tarihine 30 gün kalaya kadar ücretsiz iptal hakkı vardır. Tur başlangıç 

tarihine 30 günden az kalması durumunda iptallerde %30 ceza, 20 gün veya daha az süreli iptallerde %100 ceza 



 

 

uygulanır. Türkiye’ de bulunan Mercilerden alınan hastane raporu, İş yeri izin belgeleri vb evraklar , Türkiye dışında 

konaklayacakları otel ve alacakları hizmetin iptalinde kabul görmemektedir. 

 

4-Acente hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, olası ihtilaflarda Türk mevzuatının ilgili hükümlerinin yanı sıra 

Lahey Protokolü ve Varşova Konvansiyonu hükümleri uygulanacaktır. 

 

5-Satın alınan tura kayıt esnasında; misafir tarafından pasaportta geçen isim, doğum tarihi , pasaport numarasının 

sisteme doğru şekilde girilmesi ve beyan edilmesi gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgileri göre kesilmektedir. Hatalı 

verilen bilgilerden oluşacak uçak bileti iptal ve değişikliklerinin ceza bedeli misafirlere yansıtılır. 

 

6- Tarifeli ve Charter uçuşlarda rötar ya da uçuş saati değişiklikleri olabilir. Acente bu değişiklikleri en kısa sürede 

bildirmekle yükümlüdür. Misafir uçuş saatinin değişme / İptal riskini kabul ederek geziyi satın almış sayılır. 

 

7- Hava Yolları kuralları gereğince; gidiş-dönüş olarak satın alınmış uçak biletlerinin gidiş uçuşu kullanılmadığı takdirde , 

dönüş uçuşu Hava yolu tarafından iptal edilmektedir, kullanılamaz. 

8- Uçaklı turlara katılan kişiler için yapılması gereken check-in ve boarding işlemleri kişisel işlemlerdir. Uçuşlarda 

oluşabilecek son dakika rötarları ve kapı değişiklikleri, havalimanlarında sesli anons edilmekte ve alandaki bilgi 

panolarında gösterilmektedir. Bu bilgiler bizzat misafirler tarafından takip edilmelidir Ek olarak .bildirilen saatlerde, 

belirtilen havalimanında hazır bulunmayan , check-in ve boarding işlemlerini zamanında yaptırmayan veya zamanında 

yaptırdığı halde uçağa binmeyen misafirlerin uçuşunu gerçekleştirememeleri durumunda Acente sorumlu değildir. 

Uçağı kaçıran misafirlerin tura dahil olmaları için gerekli olacak gidiş-dönüş yeni uçak biletinin temini ve gidilecek 

bölgedeki transferleri vb. gibi konulara dair oluşacak tüm masraflar kendilerine aittir. 

 

9-Türkiye çıkışlı uçakların genelinde valiz ağırlığı 20kg’dir. Bu ağırlık uçak firması ve gidilecek ülkeye göre değişiklik 

gösterebilir. Gidilecek ülkede iç hat uçuşları bulunuyorsa, bu iç hat uçuşlarında valiz ağırlığı 15kg’a düşebilmektedir. 

Fazla bagaj ağırlık / Fiyat kuralları hava yolları tarafından belirlenmekte olup, Acente sorumluluğunda değildir. 

 

10-Uçak biletlerini milleri ile upgrade etmek (business veya first class’a yükseltmek) isteyen misafirlerimiz için; biletleri 

kesildikten sonra hava yolunun (üyeliğinizin bulunduğu hava yolunu kontrol ediniz) müsaitliğine bağlı olarak upgrade 

işlemleri gerçekleştirebilir. Her uçuş için mil garantisi verilmez. Programın biletlerinin upgrade edilebilir sınıftan olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 

11- Konaklama için otel giriş saati 14.00, çıkış saati 12.00’dir. Konaklanacak oda ile ilgili talepler (Yüksek Kat, Sigara 

içilmeyen oda, Yatak Tipi) otele bildirilir. Ayırtılan odaların , otelin müsaitliğine bağlı olarak misafir tercihleri 

doğrultusunda olmasına özen gösterilir. 3 Kişilik odalarda ilave yatak uygulaması vardır. Bu tip odalarda 3.kişiye tahsis 

edilen yatak standart yataklardan küçüktür. 3Kişilik odalar 1 büyük + 1 İlave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar açma-

kapama veya coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluşmaktadır. 2 Yetişkin + 1 Çocuk şeklinde olan 

rezervasyonlarda , çocuk için ayrı yatak bulunmayabilir. Çocuk fiyatları ancak 2 yetişkin yanında konaklanması şartıyla 

geçerlidir. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan yaş grubuna uyan ‘tek çocuk’ için geçerlidir. 

 

12-Otellerde sunulan kahvaltı Türk mutfağında alışılagelmiş zengin kahvaltıdan farklılık göstermektedir. Genelde 

kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı seçenekler ile 

sunulmakta olup, gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir. 



 

 

 

13-Fuar ,kongre ,konser ,etkinlik, spor turnuvası vb. özel dönemlerde oteller belirtilen lokasyonlardan veya km’lerden 

daha fazla mesafede kullanılabilir. Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce Acente tarafından 

bildirilecektir. 

 

14-Rehberimiz turlarımızın içeriğine bağlı kalarak, katılımcı sayısına, müze ve ören yerlerinin kapalı olma durumuna 

göre turların günlerinde değişiklik yapabilir. Bu durum uçuş saatlerinde oluşabilecek değişiklikler karşısında da 

geçerlidir. Acente zorunlu durumlarda veya gerek gördüğü durumlarda programın içeriğini bozmadan şehirlerin 

programdaki sırasını ve uçulacak olan Ana havayolunu değiştirebilir. 

 

15-Gün içindeki kur değişimi , TL fiyatlara yansıtılmaktadır. Ödeme anındaki kurlar geçerlidir. 

 

16- Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri Kişi Sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Her turumuzda bulunan kişi 

sayısına göre aşağıda bulunan araç tipleri tayin edilir.  Otobüsler 25-46 Kişi sayılarında kullanılır. (Mercedes Travego vb.) 

Midibüsler 17-24 kişi sayılarında kullanılır (Isuzu Turkuaz vb.) Minibüsler 8-16 kişi aralığında kullanılır. (Mercedes 

Sprinter vb.) kullanılan araçlardandır. Ek olarak Seyahat esnasında Karayolu ile geçiş yapılan gümrük kapılarında 

bekleme süresi standartları aşabilir. Yaşanan olumsuzluklardan Acente sorumlu tutulamaz. 

17- Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri, pasaportları / kimlikleri kendi sorumluluğunda olup, 

unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan Acente sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında Ülkeye 

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

18- Tura katılan kişilerin Seyahat Sağlık sigorta poliçelerini ve herhangi bir sağlık sorunları varsa ilgili araç ve raporlarını 

yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

19- 18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başına ya da yanlarında anne veya babadan sadece biri seyahat ederken ülke 

giriş çıkışlarında görevli polis memurunca Anne- Babanın ortak muvafakat belgesi soracağından seyahate gidecek 

kişinin belgeyi yanında bulundurması zorunludur. 

20- Acentemiz aracılığı ile alınan vizelerde şirketimizin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sadece evrak temini düzeni , teslimi 

ile ilgili sizlere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Vizenin çıkmaması durumunda vize için ödenen ücretin iadesi 

bulunmamaktadır. Tur için ödenen ücretin iadesinde İptal & İade koşulları geçerlidir. 

21- Tura katılan kişilerin pasaportlarında tur dönüş tarihi dahil olmak üzere 6 aylık kullanım süresi olması 

gerekmektedir. 

 

 


