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KURBAN BAYRAMI BALİ 
TURU 

Qatar Havayolları ile 6 Gece                     TUR TARİHİ: 10/09/2016 

 

  

  

1.GÜN İSTANBUL - DOHA 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali GEZİGENTUR kontuarı önünde saat 17:00'de buluşma. (Münferit kalması 
durumunda havalimanı buluşması olmayacaktır.) Pasaport, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından Qatar Havayoları QR246 
tarifeli seferi ile saat 19:35'de Doha'y hareket. Yerel saat ile 23:50'de Doha'ya varış ve uçak değiştirme. 

  

2.GÜN DOHA - BALİ 

Qatar Havayolları QR962 tarifeli seferi ile saat 03:15'de Bali'ye hareket. Gece uçak yolculuğu. Yerel saat ile saat 17:40'da 
Bali'ye varış. Alanda bizi bekleyen lokal rehberimizle buluşma ve otelimize transfer. Odalara yerleşme. Geceleme 
otelimizde. 

  

3.GÜN BALİ 

Sabah kahvaltısının ardından tam gün serbest zaman. Oteldeki aktivitelerden yararlanabilir, deniz ve güneşin tadını 
çıkartabilirsiniz. Arzu eden misafirlerimiz ekstra Tanat Loh turuna katılabilirler. Önce adanın 2 büyük tapınağı olan 
Mengwi Tapınağı ziyaret edilecektir. Ardından Bali'nin simgelerinden, okyanusun üstümde bir kayaya inşa edilmiş olan 
Tanah Lot Tapınağı ziyaret edilecektir. Gün batımını izleyip otelimize geri dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 

  

4.GÜN BALİ 

Sabah kahvaltısının ardından tam gün serbest zaman. Oteldeki aktivitelerden yararlanabilir, deniz ve güneşin tadını 
çıkartabilirsiniz. Arzu eden misafirlerimiz rehberinizin ekstra olarak organize edeceği  tam günlük Nusa Lembongan Adası 
turuna katılabilirler. Bali'nin yakınındaki Nusa Lembongan Adasına katamaran ile gideceğiz. Adada gün boyu denize 
girebilir, şnorkel yapabilir, su sporlarından yararlanabilirsiniz. Öğle yemeğini barbekü olarak alacağız. (Adadaki aktiviteler 
ücrete tabidir.) Adadaki bu günün ardından tekrar katamaran ile otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 
  

  

5.GÜN BALİ 

Sabah kahvaltısının ardından tam gün serbest zaman. Oteldeki aktivitelerden yararlanabilir, deniz ve güneşin tadını 
çıkartabilirsiniz. Arzu eden misafirlerimiz rehberinizin ekstra olarak organize edeceği Kintamani Volkan turuna 
katılabilirler. Turumuza önce Bali'nin geleneksel danslarında ada kültürünü en iyi yansıtan Barong Dansını izlemeye 
gidiyoruz. Daha sonra dünyanın en pahalı ve en  kaliteli incileri olan Endonezya incilerinin bulunduğu mağazayı 
gezeceğiz. Buradan Kintamani Bölgesi'ne doğru devam edilir. Yol boyunca Batik Ağaç Oymacılığı Resim sanatlarının 
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geliştiği köyler gezilir, bu işle uğraşan kişileyrin atölyelerde nasıl  çalıştığı görülecektir. Arzu eden misafirlerimiz buradan 
hediyelik eşya alışverişlerini yapabilirler. Kintamani Bölgesi'ne varıldığında yanardağın tam karsısındaki lokal bir 
restaurant'da öğle yemeğini alacağız. Dönüş yolunda Kutsal Su Tapınağı ziyaret edilecektir. Daha sonra Bali'nin dünyaca 
ünlü Pirinç Terasları görülecektir. Son olarak halen yaşamın sürdüğü Bali Köy Evi ziyaret edilecek ve sonra otele 
transferiniz gerçekleşecektir. Geceleme otelimizde. 

  

6.GÜN BALİ 

Sabah kahvaltısının ardından tam gün serbest zaman. Oteldeki aktivitelerden yararlanabilir, deniz ve güneşin tadını 
çıkartabilir, adayı serbest gezebilirsiniz. Arzu eden misafirlerimiz rehberinizin ekstra olarak organize edeceği turlara 
katılabilirler. Geceleme otelimizde. 

  

7.GÜN BALİ 

Sabah kahvaltısının ardından tam gün serbest zaman. Oteldeki aktivitelerden yararlanabilir, deniz ve güneşin tadını 
çıkartabilir, adayı serbest gezebilirsiniz. Arzu eden misafirlerimiz rehberinizin ekstra olarak organize edeceği turlara 
katılabilirler. Geceleme otelimizde. 
  

  

8.GÜN BALİ 

Sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve transfer saatine kadar serbest zaman. Rehberimizin belirttiği saatte 
havalimanına transfer. 

  

9. GÜN BALİ - QATAR - İSTANBUL 

Qatar Havayolları QR961 tarifeli seferi ile saat 00:35'de Doha'ya hareket. Yerel saat ile 05:05'de Doha'ya varış ve uçak 
değiştirme. Qatar Havayolları QR239 tarifeli seferi ile saat 07:40'da İstanbul'a hareket ve saat 12:20'de İstanbul'a 
varış. Turumuzun sonu. 

  
 

  

OTELLER 

5 Yıldız AYODYA RESORT HOTEL - BALI 
 

Otellerimiz, yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir. 
 

  

EKSTRA TURLAR 

LOMBOK ADASI TURU 85 EURO (02-12 YAŞ 65 EURO) 

 

Bu muhteşem tropik adada denizin tadını çıkarırken aynı zamanda yürüyüş yapma ve adadaki su sporlarından yararlanma 
imkânı bulacaksınız. 
Dâhil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik 
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TANAH LOT TURU 45 USD (02-12 YAŞ 30 USD) 

 

Bali kültürü ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen misafirlerimize önerebiliriz. Öğleden sonra otelden hareket edilir. İlk önce 
adanın ikinci büyük tapınağı olan Mengwi Tapınağı ziyaret edilir, sonra da Bali'nin simgelerinden biri olan okyanusun 
üzerindeki kayalara inşa edilmiş olan Tanah Lot Tapınağı ziyaret edilir. Gün batımını izleyip otele dönüyoruz. 
 
Dâhil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik 

KİNTEMANİ VE BATUR GÖLÜ TURU 60 EURO (02-12 YAŞ 45 EURO) 

 

Bali’nin büyüleyici Barong dansları ile harika el işlerini izleme imkânı bulacağınız Batubulan ve Celuk köylerini ziyaret 
ediliyor. Ardından Bali’nin altın, gümüş, tahta oymacılığı ve boyama işleri merkezi olarak bilinen Mas ve Ubud’a hareket. 
Burada kuzeyde Goa Gajah’da bulunan antik tapınak ve Tirta Empul ziyaret edilecektir. Ardından Batur gölünü ziyaret 
ediyoruz ve kendimizi Kintamani’nin nefes kesen manzarasına bırakıyoruz 
 
Dâhil Olan Hizmetler: Ulaşım + Rehberlik 
 

  

ÜCRETLER 

Tarih Sınıf 
2 Kişilik Odada 
Kişi Başı 

İlave Yatak Tek Kişi Çocuk Fiyatları Döviz Kontenjan 

10/09/2016-18/09/2016 5* HOTEL 1499.00 1499.00 1879.00 
0 - 2 Yaş 500.00 
2 - 12 Yaş 1,499.00 

USD 
 

 

Fiyatlara tur programı, havalimanı vergisi ve sigorta bedeli dâhildir. Gün içindeki kur değişimi TL fiyatlara yansıtılmaktadır. 
Ödeme anındaki kurlar geçerlidir. 

 

  

10EYLÜL 2015 
 

  

QATAR HAVAYOLLARI  
QR246 İSTANBUL -DOHA 19:35 - 23:50 
QR962DOHA - DENPASAR03:15- 17:40 
QR961DENPASAR -DOHA 00:35 - 05:05 
QR239DOHA - İSTANBUL 07:40 - 12:20 
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ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER 

 Qatar  Havayolları ile Istanbul-Doha-Denpasar / Denpasar-Doha-İstanbul arası ekonomi sınıfı uçak bileti 

 Havaalanı ve güvenlik vergileri, Atatürk havalimanı yer hizmetleri 

 Bali'de belirtilen kategori veya benzeri otelde 6 gece konaklama 

 Tüm sabah kahvaltıları (Açık büfe) 

 Programda belirtilen tüm otobüs transferleri 

 Lokal Rehberlik hizmetleri 

 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.) 

 KDV Dâhildir. 
 

  

ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri ve içecekler 

 Programda ekstra olarak belirtilen geziler (20 kişinin altındaki katılımlarda ekstra turlar başka gruplar ile ortak 
olarak yapılmaktadır.) 

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

 Rehber ve şöför bahşişleri 

 Müze ve ören yerleri giriş ücretleri 

 Fazla bagaj ücretleri 

 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 vize nedeniyle seyahat iptalinde %22, sağlık nedeniyle seyahat iptalinde %20 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. 

 
 
 

 

KADEMELİ FİYATLANDIRMA UYGULANMAKTA OLUP GÜN İÇİNDE FİYAT DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. 
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