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                                                               DUBAİ TURU 
                        4 GECE / 5 GÜN 
                                    AİR ARABİA HAVAYOLLARI İLE 

2, 9, 16, 23,30 Nisan / 7, 21, 28 Mayıs 2016 
 
 1.GÜN :      İSTANBUL(SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI) – DUBAİ 
  Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde Gezigen Turizm kontuarında akşam saat 22:30‘de 
buluşma. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından Air Arabia Hava  Yollarına ait  G9 284 tarifeli seferi ile 01:15’te 
Dubai’ye  hareket ediyoruz. Dubai yerel saati ile 06:15’te Sharjah Havalimanı'na varış. Pasaport işlemlerinin 
ardından alanda bekleyen yetkililerimiz tarafından karşılanma ve şehir turu için hareket. Dubai şehir turumuz 
esnasında; Sheikh Mohammed Palace,Sheikh Hamdan Palace,Deira/Rigga Street, Baharatçılar  Çarşısı , 
Kuyumcular Çarşısı ,Jumeirah,Burj Al Arab'da fotoğraf molası. Görülecek yerler arasında Palmiye adası da var. 
Turumuzun ardından dileyen misafirlerimiz ekstra olarak Türk kahvaltısı ve kahve molası alabilirler. Sonrasında 
otelimize transfer ve odaların alınmasının ardından serbest zaman. Akşam arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak 
düzenlenecek olan ve günün yorgunluğunu atabilecekleri yemekli ve eğlenceli Dhow Cruise tekne gezisine 
katılabilirler. Tur sonrası geceleme otelimizde. 
DHOW CRUİSE (Akşam Yemekli Tekne Turu):70 USD Kişi Başı 
 
 2.GÜN  : DUBAİ 
 Sabah otelimizde alacağımız keyifli kahvaltının ardından, dileyen misafirlerimiz arzu ettikleri takdirde denizin ve 
günesin tadını çıkarabilir veya alışveriş yapabilirler. Aksam arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek 
olan Yemekli Çöl Safari turuna katılabilirler.  Bu turumuzda 4X4 jiplerle 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 jiplerimiz 
sizleri otelinize bırakıyor ve geceleme otelimizde. Tur sonrası otele transfer. Geceleme otelimizde.  
ÇÖL SAFARİ TURU: 90 USD Kişi Başı 
 
3.GÜN: DUBAİ  

Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberimiz tarafından ekstra düzenlenecek 

olan tam gün öğle yemekli Abu Dhabi Turu’na katılabilir. Dubai – Abu Dhabi arası yaklaşık 1,5 saat olduğundan 

bu turumuz sabah erken saatte başlıyor. Turumuzdaki ilk durak Dünya’nın 3.Büyük Camii olan ve Eski Abu Dhabi 

Emiri tarafından yaptırılan Seyh Zayed Camii. Burada geçireceğimiz 1 saatlik sürenin ardından Abu Dhabi Şehir 

Turu'na başlayacağız. Financial Towers, Heritage Village, Corniche Road, Yas Island görülecek yerler arasındadır. 

Ardından öğle yemeği molası ve yemek sonrası Ferrari World da fotoğraf çekimi için serbest zaman. Tur sonrası 

otele transfer ve geceleme otelinizde.     ABU DHABİ TURU(Öğle Yemekli) : 90 USD Kişi Başı 

4.GÜN:DUBAİ 
Sabah kahvaltısının ardından deniz & güneş & kumun tadını çıkartabilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Arzu eden 
misafirlerimiz için ekstra olarak düzenlenecek olan ‘Miracle Garden & Outlet Mall Alışveriş turuna katılabilirler.  
Bu turumuzda öncelikle Guinness rekorlar kitabına girmiş Dünya’nın en uzun çiçek duvarlarının olduğu ve 45 
milyon çiçeğin dizayn olarak yerleştirildiği Miracle Garden Dubai’yi ziyaret ediyoruz. Son olarak da Dubai deki tek 
Outlet olan ve marka ürünleri uygun fiyatlara alabileceğimiz Outlet Mall da serbest alışveriş zamanı veriyoruz. 
Tur sonrası otelimize transfer ve geceleme otelimizde. 
MİRACLE GARDEN&OUTLET MALL ALIŞVERİŞ TURU: 60 USD Kişi Başı 
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5.GÜN: DUBAİ – İSTANBUL(SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI) 
Sabah kahvaltısının ardından odalarımızı boşaltıyoruz. Tüm Dubai’nin modern alışveriş merkezlerinde ve 
plajlarında gezebilmeniz için serbest zaman. Ardından rehberimizin eşliğinde havalimanına size belirtilen saatte 
transfer. Bagaj, bilet ve check in işlemlerinin ardından Air Arabia Hava Yolları’na ait G9 281 sefer sayılı uçağı ile 
20:50‘de İstanbul‘a hareket ediyoruz.23:35‘te İstanbul’a varış ve Gezigen Turizm hizmetlerinin sonu. Bir sonra ki 
turumuz da görüşmek dileğiyle. 
 
PAKET TUR BROŞÜRÜ NOTLAR 

- Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar yurtdışına 

yapılan seyahatlerde geçerli değildir ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi gerekmektedir.  

- Gezigen Turizm, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne 
tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce 
misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi gerekmektedir. 

- Bu promosyonumuz non-refundable olup iptal,iade ve değişiklik kabul 
edilmemektedir. 
- Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan 
değişikliklerden Gezigen Turizm sorumlu değildir.  
- Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir.  
- Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri 
ve olabilecek rötarlardan Gezigen Turizm sorumlu tutulamaz.  
- Gezigen Turizm, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme 
hakkını saklı tutar.  
- Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler  gerçekleştirilebilir.  
- Gezigen Turizm, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
- Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak örnek 
teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez.  
- Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 40 kişidir. Paket tura katılacak kişi 
sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir.  
- Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.  
- Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu takdirde gerçekleşir. Katılmak 
istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  
- Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün/ 
günler dışında başka bir gün yapılabilir.  
- Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da 
turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az 
katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek gerçekleştirilebilir. 
Bu gezi ya da turların yapılamamasından Gezigen Turizm sorumlu tutulamaz.  
- Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.  
- 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya ilave acılan 
kapanan ek yataktır.  
- Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.  
- Gezigen Turizm konsoloslukla müşterilerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin her hangi 
bir neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması halinde hiçbir 
sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde Gezigen Turizm den tazminat hakkı yoktur.  
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- Şahsi vize başvurularında Gezigen Turizm in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yolcu bu 
bilgiyi kabul ederek başvuru yapmak durumundadır. 
- Vizenin gidilecek tura ilk giriş yapılan ülkeden veya en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması 
gereklidir aksi halde pasaport polislerinin ülkeye giriş yaptırmamasından Gezigen Turizm kesinlikle 
sorumlu değildir. 
 
 

 

ÜCRETE DÂHİL HİZMETLER: 

 

  Havalimanı Vergileri 

 Alan/Otel/Alan Transferleri 

 Seçilecek kategori bazında otellerde 4 gece oda kahvaltı konaklama, 

 Panoramik Dubai şehir turu 

 

 

 

 

 

OTELLER 

İki Kişilik   

Odada       

kişi başı 

Tek Kişilik 

Oda  

Üçüncü 

Kişi 

0 – 2 Yaş 

Çocuk 

03 – 12 

Yaş Çocuk 

Deira 
 

3* Ibis Styles Jumeirah / Sun and Sands 
Downtown Hotel vb. 

 

559€ 

 

769€ 

 

559€ 

 

139€ 

 

509€ 

Jumeirah/A
l Barsha 

4* Radisson Media City / Novotel WTC /                                        

Golden Tulip Al Barsha Hotel vb. 
649€ 1.029€ 649€ 139€ 609€ 

Sharjah/ 
Ajman 

4* Ramada Sharjah / Crown Palace                      

Ajman Hotel vb. 
509€ 719€ 509€ 139€ 509€ 

Palm 
Jumeirah 

5* Rixos The Palm Hotel  vb. 1.209€ 1.909€ 1.119€ 139€ 929€ 

Al Barsha 
5* Grand Millenium Hotel / Media Rotana 

Hotel vb. 
699€ 1.019€ 679€ 139€ 649€ 

 Air Arabia Havayolları ile İstanbul(Sabiha Gökçen)-Sharjah-Istanbul(Sabiha Gökçen) uçak 

bileti, 
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              ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 Programda ekstra olduğu belirtilen turlar, 

 Programda yer almayan öğle ve akşam yemekleri, 

 Müze ve ören yeri giriş ücretleri, 

 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) 

 

 Dubai Vize Ücreti Ve Hizmet Bedeli 100 €(İsteğe Bağlı)  

 Yurt Dışı Çıkış Harcı Bedeli 15 TL (Sadece Bankaya Veya Havalimanı Vergi Ofisine Ödenir) 

 Programda Belirtilmeyen Tüm Gezi Ve Turlar, 

 Şahsi Harcamalar ve Otel Ekstraları, 

 30.000 € Teminatlı Seyahat Sigortası ( 15 Eur ) (İsteğe Bağlı) 65 yaş üzeri (30 Eur) 
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