
 
 
 

DUBAİ TURU 
 

AİR ARABİA HAVAYOLLARI 3 GECE 
 
 
1.Gün Sabiha Gökçen - Dubai 
Çarşamba gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali GEZİGENTUR kontuarında saat 22:00'de 
buluşma. Bagaj, bilet ve check in işlemlerinin ardından Air Arabia Havayolları'nın G9282 sefer sayılı uçağı ile 
00:10'da Sharjah Havalimanı'na hareket. Yerel saat ile 06:20'de Sharjah Havalimanı'na varış. Varışın ardından 
rehberimize buluşma, alandan hareket ve Dubai şehir turu. Bu turumuz esnasında, Emirates Towers, dünyanın 
tek yedi yıldızlı oteli Burj Al Arab ve ünlü Jumeirah Plajında fotoğraf molası, Jumeirah Camii, Sheikh Palace, 
Dubai’yi 2 bölgeye ayıran Dubai Creek, Altın ve Baharat Çarşıları panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. 
Sonrasında otelinize transfer ve odaların alınmasının ardından serbest zaman. Akşam arzu eden misafirlerimiz 
ekstra olarak düzenlenecek olan olan “Dubai İkonları” ve ‘’Lokal Restoranda Akşam yemeği’’ turuna 
katılabilirler. Bu turumuzda Lokal restaurantta alınacak akşam yemeği sonrasında “Burj Khalifa” manzarası 
eşliğinde Fountain Ballet Show (su, ses ve ışık gösterileri) izleyecek ve ardından Madinat Jumeirah bölgesi 
gezilecek ve büyüleyici gece görüntüsüne sahip Burj Al Arab ve Palmiye adası panoramik olarak görülecektir. 
Tur sonrası otelinize transfer ve geceleme otelinizde. 
 

 
2.Gün Dubai 
Sabah kahvaltısının ardından deniz keyfi veya alışveriş yapabilirsiniz. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak 
düzenlenecek olan 'Akşam Yemekli Çöl Safari' turuna katılabilirler. Bu turumuzda 4X4 araçlarla çölde 
unutulmaz anlar yaşayabilir, deve çiftliklerini ziyaret edebilir ve gün batımını izleyebilirsiniz. Ayrıca çölde 
kurulan bedevi kampında açık büfe yemek, sınırsız alkolsüz içecekler ve dansöz show ile günün tüm 
yorgunluğunu atabilirsiniz. Tur sonrası araçlarımız sizleri otelinize bırakıyor. Geceleme otelinizde. 

 

3.Gün Dubai (Abu Dhabi) 
Sabah kahvaltısının ardından deniz keyfi veya alışveriş yapabilirsiniz. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak 
düzenlenecek olan 'Öğle yemekli Abu Dhabi & IBN Battuta Mall' turuna katılabilirler. Turumuzda; yedi 
emirliğin başkenti olan Abu Dhabi emirliği gezilecek olup, 40 yıl önce küçük bir balıkçı köyü olan başkentin 
bugün ne kadar modern bir şehir olduğuna tanık olunacaktır. Abu Dhabi günümüzde geniş bulvarları, 
gökdelenleri ile ultra-modern bir Arap şehridir. Beyaz Kale, göçebe Bedevi yaşamının sergilendiği geleneksel 
köy, karşısında yüzer restoranların bulunduğu Kordon caddesi görülecek yerler arasındadır. Turun ardından 
Marina bölgesinde serbest zaman. Sonrasında dünyanın en büyük eğlence temalı alışveriş merkezi Ibn Battuta 
Mall'da benzersiz eğlence ve alışveriş deneyimini keşfedeceksiniz. Tur bitimi otelinize transfer. Akşam arzu 
eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Al Qasr Lübnan Tavernası canlı Müzik & Show Akşam 
yemekli' turuna katılabilirler. Tur sonrası otele transfer. Geceleme otelinizde. 
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4.Gün Dubai - Sabiha Gökçen 
Sabah kahvaltısı ve odaların boşaltılmasının ardından rehberinizin bildireceği buluşma saatine kadar serbest 
zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan ‘Öğle yemekli Burj Khalifa at the Top & 
Dubai Mall'da Alışveriş' turuna katılabilirler. Dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan Dubai Mall’da dünyaca 
ünlü mağazaları gezebilecek, dünyanın en büyük akvaryumlarından birisi olan Dubai Aquarium'da denizlerin 
gizli dünyasını keşfedebileceksiniz. Buz pisti, eğlence parkı gibi aktivitelerle ailenizle güzel zaman 
geçirebileceğiniz turumuzda dünyanın en uzun binası Burj Khalifa’nın 124. katına çıkarak Dubai’nin eşsiz 
manzarasını 425 metreden izleyebileceksiniz. Burj Al Arab, Palmiye Adası ve Burj Al Arab, Palmiye Adası ve 
Dünya Adası’nı 425 metreden görebileceğiniz bu turumuzda tum Dubai ayaklarınızın altındaymış gibi 
hissedeceksiniz. Tur sonrası Sharjah Havalimanı'na transfer. Bagaj, bilet ve check in işlemlerinin ardından Air 
Arabia Havayolları'nın G9281 sefer sayılı uçağı ile saat 20:20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket. Yerel 
saatle 23:15'de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 
 
 

 

 OTELLER 
  

4 Yıldız HILTON GARDEN INN HOTEL - DUBAI 
4 Yıldız WYNDHAM MARINA HOTEL - DUBAI  

Otellerimiz ,yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir.  

 

EKSTRA TURLAR   
AL QASR LÜBNAN TAVERNASI TURU 130 USD  Gecemiz, Dubai’nin ünlü otellerinden Dubai Marine Beach'teki Al 
Qasr Restaurant'ta gurubumuz icin ozel olarak hazirlanmis aksam yemegi ile baslayacak. Lübnan mutfağının ve 
kültürünün dolu dolu yaşanacağı turumuzda, orta dogu mezelerinin, birbirinden ilginc tadlarin, ve çesit çesit 
ızgaraların tadlarına bakarken, bizlere dansöz ve  
Lübnan müzikleri eşlik edecek. Gecemizin sonunda otelimize transfer. 

Dahil  olan hizmetler:  Transfer+Yemek 

        

BURJ KHALIFA VE DUBAI MALL ALIŞVERİŞ TURU (ÖĞLE YEMEKLİ) 85 USD  Dünyanın en büyük alışveriş merkezi 
olarak haklı bir üne sahip Dubai Mall'da dünyaca ünlü mağazaları gezebileceğiniz, dünyanın en büyük 
akvaryumlarından biri olan Dubai Aquarium'da ve sinema, buz pateni, eğlence parki gibi aktivitelerde ailenize 
güzel vakit geçirebileceğini turumuzda Burj Khalifa'nın 124. katına çıkarak Dubai'nin eşsiz manzarasını 400 metre 
yükseklikten izleme şansına da sahip olacaksınız. Burj El Arab, Palmiye Adası ve Dünya Adası'nı kuş bakışı görüp, 
eşsiz bir deneyim yaşayacağımız turumuzda öğle yemeği dahildir.(Müsaitliğe bağlı olarak giriş sağlanmaktadır.)  
 

Dahil olan hizmetler: Transfer+Giriş Ücreti+Yemek+Rehberlik  
ÇÖL SAFARİ (YEMEKLİ) 100 USD  Turumuzda önce 4x4 araçlar ile otelimizden hareket ediyoruz. 45 dakikalık bir 
yolculuk ile çöle ulasiyoruz. Profesyonel soförlerimizin lastiklerin havalarını indirmek için verdikleri 10 dakikalık 
moladan sonra turumuz başlıyor. Nefes kesici çöl safarimizde kum tepelerinin üzerinden geçerken heyecanın 
doruklarını yaşayacaksınız. Safarinin ardından çölde güneşin batışını izleyip, çölde kurulan kampta yapılacak 
barbekü partisinde akşam 
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yemeğimizi müzik ve dansöz eşliğinde alıyoruz. Alkolsüz içecekler limitsizdir. Dubai'nin olmazsa olmazlarından 
olan turumuzun sonrasında araçlarımız sizi otellerinize kadar bırakıyor. 
Dahil olan hizmetler: Transfer+Yemek+Rehberlik  

DUBAI İKONLARI VE YEREL RESTORANDA AKŞAM YEMEĞİ 85 USD  Yerel bir restoranda alınacak akşam 
yemeğiyle başlayan gecemizde, dünyanın en uzun binalarından bir olan, 828 m uzunluğundaki Burj Khalifa 
gökdeleni panoramik olarak görülecektir. Ayrıca bina çevresinde yapılan su-ses-ışık dansından oluşan Fountain 
Show'u göreceğiz. Şovun ardından Medinat Jumeirah çarşısına gidiyoruz ve dünyanın en en üks otellerinden biri 
olan Burj El Arab'ın eşsiz ışıklandırması ile fotoğraf çekme şansına sahip oluyoruz. Dubai'nin bir diğer sembolü, 
Palmiye Adası'nda bulunan Atlantis Hotel'in görkemli akşam manzarasını da izleyip turumuzu bitiriyoruz. 
Dahil olan hizmetler: Transfer+Yemek+Rehberlik  

ABU DHABI TURU (ÖĞLE YEMEKLİ) 90 USD  7 Emirliğin başkenti olan Abu Dhabi'ye yapacağımız tur için erken 
saatte otelimizden ayrılıyoruz ve yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından Abu Dhabi'ye varıyoruz. Burada 
dünyanın en büyük camilerinden biri olan Sheikh Zayed Cami'sini ve çöl yaşamının görülebildiği açık hava müzesi 
olan Heritage Village'ı görüyoruz. Yerel bir restoranda alacağımız öğle yemeğinin ardından neredeyse tümü 
gökdelenlerle kaplı şehri panoramik olarak görüyor ve son olarak marinaya uğruyoruz. Burada alışveriş ve kişisel 
ihtiyaçlarınız için verilecek serbest zamanın ardından turumuzun sonu.  
Dahil olan hizmetler: Transfer+Yemek+Rehbelik 
 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Air Arabia Havayolları ile İstanbul(Sabiha Gökçen)-Sharjah-Istanbul(Sabiha Gökçen) parkurunda 
ekonomi sınıf uçak bileti (Dubai Havalimanı-Sharjah Havalimanı 23 km)

 Havalimanı vergileri ve alan hizmetleri
 Seçilecek kategori bazında otelinizde 3 gece oda kahvaltı konaklama
 Panoramik Dubai şehir turu
 Türkçe rehberlik hizmetleri
 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.)
 Alan-otel-alan transferleri

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Yukarıda ve programda dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her türlü hizmet

 Programda ekstra olduğu belirtilen turlar

 Programda yer almayan öğle ve akşam yemekleri

 Müze ve ören yeri giriş ücretleri

 Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz)

 Vize ücreti ve servis bedeli ( 100 Euro )
 Tourism Dirham / Şehir konaklama vergisi (BAE 31 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

gecelik şehir konaklama vergisi uygulaması başlatmıştır. Otel kategorisine göre belirlenen bu vergi 
konaklayan misafir tarafından otel resepsiyonuna direkt olarak ödenecektir)(2 ve 3 yıldızlı oteller için 
gecelik 10 AED(yaklaşık 2 Eur), 4 yıldızlı oteller için gecelik 15 AED(yaklaşık 3 Euro), 5 yıldızlı oteller için 
gecelik 20 AED(yaklaşık 4 EUR)'dir)

 SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu nedeni ile tura 
katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını sağlamaktadır.( Toplam 
tutar üzerinden sigorta firması tarafından %18 muafiyet uygulanmaktadır. Bununla birlikte bagaj 
kaybından, hasarına, hırsızlıktan, ferdi kaza teminatına kadar birçok ek teminatı barındırmaktadır.) İptal 
teminatında tur bedeli kişi başı 3000 euro ile sınırlıdır.

 Seyahat güvence paketi ücreti tur bedeliniz ile orantılı olarak değişmektedir.
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