MISIR SSH-SSH
3 GECE 5 GÜN
VİZESİZ!
TUR TARİHİ
14 TEMMUZ ( PERŞEMBE)

TÜRK HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE

OTELLER

İki Kişilik veya Üç Kişilik Odada
Kişi Başı

629 €

REHANA ROYAL BEACH RESORT AQUAPARK & SPA : HER ŞEY DAHİL
( İÇECEKLER HARİÇ )

429 €
679€

CONTINENTAL PLAZA BEACH RESORT & AQUA PARK HER ŞEY DAHİL
( İÇECEKLER HARİÇ )

479 €
979 €

CONCORDE EL SALAM HOTEL: YARIM PANSİYON

479 €
979€

RIXOS SHARM EL SHEIKH HOTEL : ULTRA HER ŞEY DAHİL

779 €
1029 €

RIXOS PREMIUM SEAGATE HOTEL ULTRA HER ŞEY DAHİL

829 €

Tek Kişilik
Oda Farkı

0 - 2 Yaş
Çocuk

3 - 12 Yaş
Çocuk

170 €

80 €

299 €

220 €

80 €

369 €

220 €

80 €

369 €

270 €

N/A

N/A

320 €

N/A

N/A

ALTERNATİF DİĞER TUR TARİHLERİ
(14, 21, 28 TEMMUZ / 04 / 11 / 18 / 25 AĞUSTOS /07 TEMMUZ / 1 EYLÜL )
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN SERVİSLER

ÜCRETE DAHİL SERVİSLER







İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN TÜRK HAVA YOLLARI
TARİFELİ SEFERLERİ İLE İSTANBUL – SHARM EL
SHECKH/ SHARM EL SHECK/ - İSTANBUL UÇAK BİLETİ
HAVALİMANI VERGİLERİ (150 €)
ZORUNLU SİGORTA (15 €) (İPTAL VEYA DEĞİŞİKLİKTE,
İPTAL İADESİ YOKTUR.)
SEÇİLEN KATEGORİDEKİ OTELLERDE 5 GECE
ULTRA HER ŞEY DAHİL KONAKLAMASI
ALAN/OTEL/ALAN TRANSFERLERİ VE ŞEHİRLERARASI
TRANSFERLER
PROFESYONEL KAPPATUR REHBERLİK HİZMETLERİ












YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI (SADECE BANKAYA YA DA
HAVALİMANI VERGİ OFİSİNE ÖDENİR) (150 TL)
PROGRAMDA BELİRTİLEN ALTERNATİF TURLAR
KİŞİSEL HARCAMALAR
ŞÖFÖR BAHŞİŞLERİ (KİŞİ BAŞI 5 €) (İSTEĞE BAĞLI)
YEREL OTERİTELER TARAFINDAN ALINAN KONAKLAMA
VERGİLERİ GECELİK 3-4 EURO (SADECE GEREKLİ OLAN
OTELLERDE PASAPORT İBRAZI İLE ŞAHSİ VERGİ MAKBUZU
ALINARAK DİREKT OTELE ÖDENİR)
MÜZE VE ÖREN YERLERİ GİRİŞLERİ
30.000 € TEMİNATLI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI (15 €)
COVİD-19 SİGORTASI (15 €)

İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN!
2. turunu alana + % 5 indirim, 3. turunu alana + % 10 indirim
(2022 yılı içerisinde 2. ve 3. turu alan misafirlerimize sadece paket tur fiyatı üzerinden + indirim sağlar)
Arkadaşını getirene + % 5 indirim
(2022 yılı içerisinde arkadaşını getirerek aynı tura kayıt yaptıran misafirlere aynı yıl içerisinde katılacakları 2. Turda sadece paket tur fiyatı
üzerinden + %5 indirim sağlar) ***indirimler alan vergisi hariç fiyattan hesaplanır.***

TUR PROGRAMI
1.GÜN İSTANBUL – SHARM EL SHEİKH
Siz değerli misafirlerimiz ile İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali Kappatur
kontuarlarında 19:00’da buluşma. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Türk
Havayolları tarifeli uçuşu TK 700 ile saat 22:00’da Mısır’ın egzotik tatil destinasyonu
SHARM EL SHEİKH hareket. Yerel saat 23:45’de varışımızın ardından otelimize
hareket.edilecektir.
2.GÜN SHARM EL SHEİKH
Check In işlemlerimiz sonrasında odalara yerleşme ve geceleme otelimizde. Gün
içerisinde rehberimiz tarafından otelde ziyaret edilerek Sharm El Sheikh’de
yapabileceğiniz turlar ve aktiviteler için bilgilendirileceksiniz. Günümüzün devamında
otelinizde ki aktivitelerin tadını çıkabilir, Mısırın eşsiz denizin keyfine varabilirsiniz.
3.GÜN SHARM EL SHEİKH
Sabah, kahvaltısının ardından otelinizdeki aktivitelerin tadını çıkarmanız için serbest
zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Ekstra Turlara
katılabilirler. Geceleme otelimizde
4.GÜN SHARM EL SHEİKH
Sabah, kahvaltısının ardından otelinizdeki aktivitelerin tadını çıkarmanız için serbest
zaman. Saat 12:00 itibari ile odalarımızı boşaltarak Check Out yapıyoruz. (Otelin de
müsait olması durumunda ve rehberimize önceden bilgi verilmesi koşulu ile ekstra ücret
ödeyerek odanızı havalimanı transfer saatine kadar tutabilirsiniz.) İlk gece alamadığınız
yemeğin yerine bu akşam yemeği otelimizde. Rehberimiz tarafından belirlenen saatte havalimanına transfer.
5.GÜN SHARM EL SHEİKH - İSTANBUL
Bilet ve gümrük işlemlerinden sonra Türk Hava Yolları’nın TK 701 tarifeli uçuşu ile
saatte 00:35‘de uçuşumuz başlıyor. Yerel saat ile 04:20’de varışın ardından
yolculuğumuz sona eriyor.

ÖNEMLİ NOTLAR


Ekstra turlarda Avantajlı Gezi paket fiyatlarından faydalanabilmek için ücretin tur esnasında lokal acente yetkilisine
ödenmesi gerekmektedir.



Ekstra turlar minimum 15 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir. 15 kişinin altında katılım durumunda tur fiyatlarında
değişiklik söz konusu olabilir ya da metro ile gerçekleştirilebilir. Rehberimiz içeriği aynı kalmak şartı ile extra turların
günlerinde değişiklik yapabilir.



Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli bulunduğu
durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce acenteniz tarafından bildirilecektir.



Dubai programlarımızda rehber Dubai karşılamalı olacaktır, pakete dahil rehberlik hizmeti sadece panoramik şehir turu
ve gidiş-dönüş alan transferini kapsamaktadır. Ekstra turlar alındığı takdirde rehberlik hizmeti de alınmış olacaktır. Ekstra
turlar sırasında misafirlerimize farklı rehber eşlik edebilir.



Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’ lerden fazla mesafede kullanılabilir.
Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce Btb Tours tarafından bilgi verilecektir.
Turistler, kalkıştan en fazla 72 saat önce yapılmış, sonucu negatif bir geçerli COVID-19 PCR testi belgesi göstermelidir

PAKET TUR BROŞÜR NOTLARI
1. 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.
2. Kappatur, 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.
3. Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan
değişikliklerden Kappatur sorumlu değildir.
4. Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir.
5. Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat
değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Kappatur sorumlu tutulamaz.
6. Kappatur, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme
hakkını saklı tutar.
7. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün / günler gerçekleştirilebilir.
8. Kappatur, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
9. 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.
10. 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.
11. Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.
12. Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu takdirde gerçekleşir. Katılmak
istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.
13. Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen
gün/günler dışında başka bir gün yapılabilir.
14. 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 Kappatur sorumlu tutulamaz.
15. Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.
16. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya ilave
açılan-kapanan ek yataktır.
17. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.
18. Kappatur konsoloslukla misafirlerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin herhangi bir
neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması halinde hiçbir
sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde Kappatur’dan tazminat hakkı yoktur.
19. Vizenin gidilecek tura ilk giriş yapılan ülkeden veya en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması
gereklidir. Aksi halde pasaport polislerinin ülkeye giriş yaptırmamasından Kappatur kesinlikle
sorumlu değildir.
20. Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup tereyağı, reçel, kahve veya çaydan
ibarettir. Grup kahvaltıları otellerde ayrı salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.
21. Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz vize için
gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden en az 1 ay önce yazılı
onay ile acentaya teslimi gerekmektedir.
TUR BROŞÜRÜNÜ ŞAHSIM VE BERABERİMDEKİ TÜM KATILIMCILAR ADINA OKUDUM, ANLADIM,
TESLİM ALDIM.
İSİM, SOYİSİM:
İMZA:

