
 

TUNUS - HAMMAMETTIV-TIV 

TUNUS 
 

3 GECE 4 GÜN 
 

HAMMAMET(3)  
 

TUR TARİHİ 
19 MAYIS (PERŞEMBE) – 22 MAYIS (PAZAR ) 2022 

 

 

TÜRK HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE 
 

3 AKŞAM YEMEĞİ DAHİL! 

 

OTELLER 
İki Kişilik veya Üç Kişilik Odada 

Kişi Başı 
Tek Kişilik 
Oda Farkı  

0 - 2 Yaş 
Çocuk 

3 - 12 Yaş 
Çocuk 

4* Oteller 
 

699 € 

499 € 
120 € 150 € 

689 € 
489 € 

ALTERNATİF DİĞER TUR TARİHLERİ 
01, 19 MAYIS, 9 TEMMUZ, 29 EKİM, 10,17 KASIM, 29 ARALIK 2022  

 

 
ÜCRETE DAHİL SERVİSLER 

 
 İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN TÜRK HAVA YOLLARI 

TARİFELİ SEFERİ İLE İSTANBUL - TUNUS / TUNUS - 
İSTANBUL UÇAK BİLETİ 

 HAVALİMANI VERGİLERİ (150 €)  
 ZORUNLU SİGORTA (15 € ) ( İPTAL VEYA DEĞİŞİKLİKTE 

İPTAL İADESİ YOKTUR). 
 SEÇİLEN KATEGORİLERDEKİ OTELLERDE 3 GECE ODA 

KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ KONAKLAMASI 
 OTEL VERGİLERİ 
 ALAN-OTEL-ALAN VE ŞEHİRLER ARAS TRANSFERLER 
 PANORAMİK HAMMAMET ŞEHİR TURU 
 PROFESYONEL KAPPATUR REHBERLİK HİZMETLERİ 

 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN SERVİSLER 
 

 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 - TUNUS - HAMMAMET             
Siz değerli misafirlerimiz ile İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali Kappatur 
kontuarlarında 05:20’de buluşma. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Türk Hava 
Yolları’nın TK661 tarifeli seferi ile saat 08:20’de Tunus’a hareket. Yerel saat ile 09:15’de 
Tunus’a varış ve alanda bizleri bekleyen aracımız ile panoramik şehir turumuz başlıyor. 
Turumuzun Ardından Tunus’un tatil merkezi olan Hammamet’e hareket. Otelimize varış 
ve serbest zaman. Geceleme otelimizde. 
 
2.GÜN HAMMAMET 
Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz 
alternatif olarak düzenlenecek tam günlük öğle yemekli Tunis, Kartaca, Bardo Müzesi 
ve Sidi Bou Said turuna katılabilirler. Başkent Tunis ile başlayacağımız gezimize, Roma 
Antik kenti olan Kartaca ile devam edeceğiz. Burada öğle yemeğimizi aldıktan sonra, 
birçok Fransız ressam ve müzisyene ilham kaynağı olmuş Tunus’un mavi beyaz küçük 
cenneti Sidi Bou Said gezimizi gerçekleştirdikten sonra, son durağımız dünyanın en ünlü 
mozaik müzesi olan Bardo müzesi. Bardo müzesi gezimizin ardından otelimize transfer. 
Akşam yemeği ve geceleme otelde. 
Öğle Yemekli Tunis, Kartaca, Bardo Müzesi ve Sidi Bou Said Turu: 70 € 
 
3.GÜN HAMMAMET 
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz 
alternatif olarak düzenlenecek olan ve tam gün sürecek öğle yemekli Kairouan - El 
Djem ve Sousse turuna katılabilirler. Turumuz ilk olarak UNESCO tarafından Dünya 
Mirasları listesine alınan Kairouan ile başlıyor. Daha sonra Tunus’un bir başka turizm 
kenti ve Afrika kıtasındaki en etkileyici Roma dönemi harabelerine sahip El Djem ile 
devam ediyoruz. Ardından Tunus’un 3. büyük şehri olan Sousse’a gezimizi yaptıktan 
sonra Hammamet’teki otelimize transferimiz gerçekleşiyor.  
Dinlenmenin ardından dileyen misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek akşam 
yemekli ve eğlenceli Tunus Gecesi turuna katılabilirler. Show ve müzikler eşliğinde 
Sheherazade restoranda alacağımız yemeğin ardından otelimize transfer. Geceleme 
otelde. 
Öğle Yemekli Kairouan - El Djem ve Sousse Turu: 70 €   
Akşam Yemekli Tunus Gecesi Turu: 60 € 
 
4.GÜN HAMMAMET - TUNUS - İSTANBUL 
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından rehberimizin bildireceği saate kadar serbest zaman. Daha sonra Tunus 
Havalimanı’na hareket. Bagaj ve bilet işlemlerinin ardından Türk Havayolları’nın TK664 sefer sayılı uçuşu ile 17.20’de İstanbul’a 
hareket. Yerel saat ile 21:10’da varış ve Kappatur hizmetlerinin sonu. 
 
 
 
 

ÖNEMLİ NOTLAR 

 

 Tunus’a seyahat edecek misafirler, çift doz aşı olmuş ve üzerinden 14 gün geçmiş aşı pasaportu ile Tunus’a seyahat 
edebilirler. 

 Tunus’a seyahat eden yolcular çift doz aşı olmuş olsa dahi varıştan en geç 0 - 72 saat önce alınmış negatif PCR test 
sonucu ile ülkeye giriş yapabilirler. PCR testi İngilizce, Arapça ya da Fransızca dillerinde olmalıdır. 

 Aşı olmamış misafirler ülkeye giriş yapamamaktadır. (Geçerli Aşılar: Sinovac, Biontech) 

 Ülkeye girmeden önce yolcuların https://app.e7mi.tn/language/ adresinden temin edilecek Health Declarition Form 
doldurması ve 2 kopya imzalı çıktısı alınmış evrağı girişte Tunus’ta yetkililere teslim etmeleri gerekmektedir. 

 Türkiye’ye dönüşten çift doz aşı olmuş ve üzerinden 14 gün geçmiş olan aşı kartlarını ibraz etmeleri durumunda 
Türkiye'ye girişlerinde test gerekliliklerinden muaftır.   

 Türkiye’ye dönüşte HES uygulaması üzerinden gerekli bilgiler doldurulacaktır. 
 
 
 
 
 

https://app.e7mi.tn/language/


 

 

 

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 dahil 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: 


