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Bu program Golden Bay Tour ile Gazella Turizm ortak operasyonudur. 
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1.Gün  İSTANBUL – BALİ 

Turumuz vermiş olduğunuz adrese gelecek olan özel araç ve şoförünüz ile buluşmanızla başlıyor. İstanbul 

Havalimanı’nda kurulacak Golden Bay Tour kontuarında buluşuyor; bilet-bagaj ve pasaport işlemlerinin 

tamamlanması ve pasaport kontrollerinin ardından Türk Havayolları’na uçuş ile Denpasar’a hareket ediyoruz. Yerel 

saat ile akşam saatlerinde Denpasar havalimanına varıyoruz. Varışımızı takiben bizi karşılayan yerel rehberimiz ile 

birlikte Bali’de bulunan otelimize transfer ve odaların alınmasının ardından dinlenmek için serbest zaman. Geceleme 

otelimizde. 

2. Gün  BALİ – UBUD – TANAH LOT – BALİ  

Kahvaltının ardından Bali adasını keşfe çıkıyoruz. Önce Ubud’a gidiyoruz ve adadaki sanatçıların yaşadığı Ubud’u 

keşife başlıyoruz. Bahçesindeki lotus çiçeği havuzuyla etkileyici görüntüye sahip olan Saraswati tapınağını ziyaret 

ediyoruz. Sonrasında yürüyerek Ubud’un merkezinden geçerek Kraliyet Sarayını ziyaret ediyoruz. Tukies coconut 

shop’ta mola verip yöreye özgü tamamen saf hindistan cevizinden yapılmış dondurmayı tadacağız . Bu kısa mola 

sonrası adanın en güzel pazarı olan Ubud pazarında hediyelik eşya için serbest zamanımız oluyor. Öğle yemeği 

öncesinde son durağımız insanlara alışkın maymunlarla dolu maymun ormanı ve içindeki Maymun Tapınağı. Adanın 

spesiyalitesi olan çıtır ördekli menümüzden oluşan öğle yemeği sonrası adanın en keyifli bölgesi olan Tanah Lot’a 

gideceğiz ve gün batımını Tanah Lot tapınağında, deniz manzarasıyla birlikte fotoğraflayabileceğiz. Tur bitimi otele 

transfer. Akşam yemeği ve konaklama otelde. 

 

3. Gün  BALİ 

Kahvaltımızın ardından denize yakın ve havuzu bulunan otelimizin keyfini çıkarıyoruz. Öğle yemeğimizi otelde 

alıyoruz. Akşam gün batımından önce otobüsümüzle Uluwatu tapınağına doğru hareket ediyoruz. Tapınakta her 

akşam gün batımında yapılan ve temel enstrümanın dans edenler olduğu keçak dansını izliyoruz. Akşam yemeğimizi 

yerel restoranda aldıktan sonra otelimize transfer oluyoruz. Geceleme otelimizde. 

 

4. Gün                BALİ - BROMO YANARDAĞI   

Kahvaltı sonrası Bali adasını keşfetmeye devam ediyoruz. Tegalalang pirinç teraslarında yürüyüş yapacağız ve 

sonsuzluk salıncağını deneyebileceğiz.  Akabinde Tirta Empul, kutsal su tapınağını ziyaret edeceğiz. Bu etkileyici 

tapınakta, kutsal suyun aktığı çeşmelerin altından geçen ve havuzunda yıkanan Hinduları göreceğiz. Öğle yemeği 

sonrası havaalanına geçiyoruz ve Java adasındaki Surabaya şehrine uçuyoruz. Surabaya’ya varışımız sonrası akşam 
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yemeğimizi almak üzere yerel bir restorana transferimiz gerçekleşecek. Yemek sonrası özel aracımızla Bromo 

yanardağının bulunduğu bölgeye doğru devam ediyor ve otelimize yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 

5. Gün                BROMO YANARDAĞI   

Gün doğmadan jeeplere biniyoruz ve Dünyanın en güzel yanardağ manzarasını sunan Bromo yanardağını görmek için 

Seruni tepesine çıkıyoruz. Gün doğumunda oluşan muhteşem manzarayı hayatımızın sonuna kadar 

unutamayacağımız kesin. Sonrasında kahvaltı için otele dönüyoruz. Kahvaltı sonrası dinlenme. Öğle yemeğini otelde 

aldıktan sonra jeeplere binip Sea Sand’e gidiyoruz ve yanardağın kraterine çıkıyoruz. Fotoğraf molasının ardından, 

jeeplerle yanardağın etrafında geziniyor ve dağ etrafında teletubbies denilen farklı oluşumları gözlemliyoruz. 

Sonrasında Bromo’daki otelimize geri dönüyoruz. Akşam yemeğini turlar esnasında alacağız. Konaklama Bromo’da 

bulunan otelimizde.  

6. Gün                BROMO – SURABAYA – YOGYAKARTA   

Kahvaltının ardından özel aracımız ile yerel havayolları ile yapacağımız Surabaya – Yogyakarta uçuşumuz için 

Surabaya kentine transfer oluyoruz.  Yogyakarta’ya varışımız sonrası Endonezya’nın en büyük Hindu tapınağı olan 

Prambanan Tapınağını ziyaret ediyoruz. Ardından Sultan Sarayı olarak adlandırılan Kraton bölgesi ziyaretimizi 

gerçekleştiriyoruz. Son olarak gümüş sektörünün merkezi Kotagede denilen yerde eski bir Batik fabrikasını ziyaret 

edeceğiz. Öğle ve akşam yemeklerini turlar esnasında alacağız. Konaklama Yogyakarta’da.  

7. Gün  YOGYAKARTA – CAKARTA    

Kahvaltının ardından bugün seyahatin en önemli ziyaretlerinden birini yapacağız. Dünyanın tek parça halindeki en 

büyük Budist tapınağı olan Borobudur’u görme ve fotoğraflama şansına sahip olacağız. Budistlerin kitleler halinde 

geldiği bu tapınak taş işçiliği, ters çan şeklindeki stupaları ve muhteşem manzarasıyla sizleri büyüleyecek. Sonrasında 

öğle yemeğini alacağız ve havalimanına transfer olup Cakarta’ya uçacağız. Akşam yemeğimizi aldıktan sonra 

otelimize transfer olacağız. Geceleme Cakarta. 

8. Gün  CAKARTA   –İSTANBUL 

Kahvaltının ardından akşam uçuşumuz öncesinde, Cakarta şehrini gezeceğiz. Endonezya Milli müzesi, Milli Anıt, 

Endonezya’nın en büyük cami olan İstiklal Cami göreceğimiz yerler arasında. Ayrıca Hollanda Koloni bölgesi olan Kota 

Tua’da dolaşacağız ve Endonezya’nın milli kültür parçası olan Kukla dükkanlarını gezeceğiz. Koloniyal mimarinin güzel 

bir örneği olan Batavia cafe’de mola vereceğiz. Tur sonrası akşam uçuşumuz için havaalanına gideceğiz. Türk 

havayollarının tarifeli seferi ile Cakarta-İstanbul uçuşu. Geceyi uçakta geçiriyoruz.  
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9. Gün  İSTANBUL   

Sabahın ilk saatlerinde İstanbul’a varış ve turumuz sizi önceden vermiş olduğunuz adrese götürecek olan özel araç ve 

şoförünüz ile buluşmanız ve transferinizle son buluyor. 

 

TURUN ARTILARI   
+ Endonezya’nın en büyük şehri ve başkenti Cakarta’da  sahip olduğu kültürel zenginliği görme şansı elde edeceğiz. 
+ Dünyanın tek parça halindeki en büyük Budist tapınağı olan Borobodur ile rivayete göre tek taraflı bir aşkın 
hikayesi uğruna yapılmış Prambanan Tapınağını ziyaret edeceğiz. 
+ Endonezya’da, Java Adası’nın güneyinde yer alan, aktif bir yanardağ olan Bromo yanardağına görmek için Seruni 
tepesine çıkacağız. 
+ Giriş havuzlarında Lotus çiçekleri bulunan Saraswati Tapınağı'nı görme şansı elde edeceğiz. 
+ İnsanlara alışkın Maymunlarla dolu orman içindeki Maymun Tapınağı’nı yakından göreceğiz. 
+ Tukies coconut shop’ta mola verip yöreye özgü tamamen saf hindistan cevizinden yapılmış dondurmayı tadacağız. 
+ Kutsal Su Tapınağı ve  Tegalalang pirinç terasları gezisini birlikte görme şansını yakalayacağız. 
+ Uluwatu Tapınağı'na görme fırsatının yanı sıra yerlilerin hergün gün batımında gerçekleştirdiği Keçak dansını 
keyifle izleyeceğiz. 

 

FİYATLANDIRMA UÇUŞ DETAYLARI 
KALKIŞ TARİHİ KİŞİBAŞI 

2 ve 3 Kişilik Odada  

25 Haziran – 03 
Temmuz 2023 2.990 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati  24 Haziran Cumartesi saat 23:00 
25 Haziran  TK 66 İstanbul   02:10 - Denpasar     19.30 
02 Temmuz  TK 57 Cakarta    21.05 - İstanbul       05:05 +1 (03 Temmuz ) 

27 Nisan – 05 Mayıs 
2023 2.990 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati  26 Nisan Çarşamba saat 23:00 
27 Nisan  TK 66 İstanbul   02:10 -  Denpasar     19.30 
04 Mayıs   TK 57 Cakarta    21.05 -  İstanbul    05:05 +1 (05 Mayıs) 

SINGLE Oda Farkı : 
 

+ 590 USD 
 

 

 Havalimanı buluşma saati, uçuştan 3saat  önce olup, detaylar tur hareketinden 2 gün öncesinde ayrıca iletilecektir. 
 Kalkış ve varış saatleri yerel saatlerdir. 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
https://www.youtube.com/channel/UC3sGucYeWH4a9k87PrUvFlQ
https://www.instagram.com/goldenbaytour
http://www.goldenbaytour.com/


 ENDONEZYA 
 Cakarta (1), Yogyakarta (1), Surabaya, Bromo (2), Ubud, Bali (3) 

30 Nisan ve 08 Temmuz 2022 Hareket.. 

THY |   7 Gece 

 
 

Bu program Golden Bay Tour ile Gazella Turizm ortak operasyonudur. 

Halaskargazi Caddesi, Şenkal Apartmanı, No:37, Kat:1, Harbiye-İstanbul / Türkiye 
Tel : 0850 202 39 39 Fax :  0212 232 13 09  Web :  www.goldenbaytour.com /goldenbaytour 

OTELLER 

CAKARTA YOKYAKARTA BROMO BALİ 

5* Pullman Jakarta Central 
Park v.b.. 

5***** EastParc Hotel in 
Jogyakarta v.b. 4**** Plataran Bromo v.b. 5***** Ayodya  Resort Bali 

v.b. 

 
 

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLAN SERVİSLER  

 Türk Havayolları ile İstanbul - Denpasar & Cakarta  - İstanbul arası dönüş ekonomi sınıf uçak bileti ve bu bilete 
ilişkin alan vergileri 

 Denpasar – Surabaya / Surabaya – Yogyakarta ve Yogyakarta – Cakarta  arası yerel hava yolları ile tek yön 
ekonomi sınıf uçak bileti ve bu bilete ilişkin alan vergileri 

 Cakarta'da 1 gece 5* otelde konaklama 

 Yogyakarta’da 1 gece 5* otelde konaklama 

 Bromo 2 gece 4* otelde konaklama 

 Bali’de 3 gece 5* otelde konaklama 

 Programda belirtilen 6 öğle yemeği 

 Programda belirtilen 6 akşam yemeği 

 Programda belirtilen otellerde kahvaltı dâhil konaklamalar 

 Ev - alan - ev transferi dâhil olmak üzere tüm transferler 

 Özel araç ile programda belirtilen tüm geziler 

 Geziler esnasında gezilecek müze ve ören yerlerine giriş ücretleri 

 Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti 

 Yurtdışı çıkış harcı 

 Covid 19 Seyahat Sağlık sigortası 

 
 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLMAYAN SERVİSLER 

 Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri 

 Yemekler esnasında alınacak tüm içecekler. 
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 Fazla bagaj ücretleri. 

 Kişisel harcamalar. 

 

  

SIKÇA SORULAN SORULAR & ÖNEMLİ BİLGİLER 

 

KATILIM ŞARTI 
Bu gezimiz, en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.  Yeterli katılım sağlanamadığı 
takdirde, son iptal bildirim tarihi tur başlangıcının 20 gün öncesidir. Katılım yetersizliği nedeniyle 
iptal edilen tur, acenteniz aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir. 

 

VİZE 

Umumi Pasaport   Vize gerekli değil   
Yeşil Pasaport   Vize gerekli değil 
Hizmet Pasaportu  Vize gerekli değil  
 
Umuma Mahsus, Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 30 güne 
kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. 
Vize gereken destinasyonlarda, vize başvurusu için acentenizin tarafınıza ileteceği “Vize İçin 
Gerekli Evraklar” listesinde belirtilen belgeler ile vize başvurusunun yapılması gerekmektedir. 
 

Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribata uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret 
edilecek ülke sınır kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına; anılan pasaportların 
yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması 
gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir.  
 

18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri 
ile seyahat ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak 
muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-
babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz. 

 

SAĞLIK 

Sağlıklı Seyahat Politikamız 
 

Tura katılan misafirlerimizden , sağlık bakanlıkları tarafından onaylanmış çift aşı ibrazını veya son 
3 ay içerisinde Covid-19 hastalığını geçirmiş olma zorunluğunu arıyoruz. Turlarımızda görev 
yapan, rehberimiz, yerel rehberimiz, araç şoförleri ve muavinlerimiz de çift aşılıdır. 
İlgili ülkelerin Sağlık Bakanlıklarının belirlediği ek PCR ve kabul edilen aşı markalarının en güncel 
hallerinin takip edilmesi gerekmektedir. Musluk suyu içmemenizi öneririz. 

 

UÇUŞ SÜRELERİ 

İstanbul   Bali                          12 sa 20 dk 

Cakarta                              İstanbul                 11 sa 55 dk 
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KONAKLAMA 

Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden 
fazla mesafede kullanılabilir.  
 
3 Kişilik odalar, otellerin uygunluğuna göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye sunulan 
yatak, standart yataklardan küçük olabilir. 3 kişilik odalar 1 büyük yatak ve 1 ilave yataktan 
oluşmaktadır. İlave yataklar, açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan 
oluştukları için katılımcı 3. kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek 
sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.  
 
Tur programında dahil olan hizmetlerden otelde alınan kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı 
kültürüne uygun olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, 
ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir menü ile sunulmakta olup, gruplar için gruba tahsis 
edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir. 

 

PARA BİRİMİ Endonezya'nın para birimi Rupiah'dır (IDR) 
 Seyahatiniz esnasında yanınıza EURO ve Dolar cinsinden ufak birimlerini almanızı öneririz. 

 

SAAT DİLİMİ Endonezya ile Türkiye arasında +4 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Küba’da 
16.00 

 

TELEFON KULLANIMI Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise kullanılmaktadır. Bulunduğumuz 
bölgeye göre şebeke sorunları yaşanabilir.  

 

KIYAFET VE GEREKLİ EŞYALAR 

Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar, şort, 
rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için kalın bir mont ve yün kazak almanızı öneririz. Yüksek 
yerler için yün bere, kaşkol ve eldiven de alınabilir. Bunun dışında; şapka, güneş gözlüğü, güneş 
kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri 
ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz. 

 

YEMEK KÜLTÜRÜ 

Müslüman ülke olduğu için Bali adası hariç ülke genelinde domuz bulunmuyor. Güney Doğu 
Asya’da tavuk, et, deniz mahsulleri oldukça yaygındır. Yemeklerde yöreye özgü baharatlar 
kullanılır ancak tur boyunca aldığımız yemeklerin damak lezzetinize uygun olduğunu 
hissedeceksiniz. 

 

ELEKTRİK 
Endonezya'da  220 volt elektrik kullanılmaktadır. Prizler C,F  tipi ikili prizlerdir. (Türkiye ile 
aynıdır)Prizlerin örnekleri şu adreslerden görülebilir: http://www.iec.ch/worldplugs/typeA.htm 
ve http://www.iec.ch/worldplugs/typeB.htm. Adaptör getirmeniz gerekmeyecektir. 

 

ALIŞVERİŞ Bahsedilen ülkelerden hediyelik eşyalar dışında gidilen ülkeye özgü el saatları ürünleri, ahşap 
oymacılığı, çay ve kahve çeşitleri,  tropik meyveler bulmanız mümkündür. 
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ÖNEMLİ NOTLAR 

Bu tura 14 yaşından küçük çocukları maalesef kabul edemiyoruz. 
Geçerli pasaportun olması ve/veya vize alınmış (vize gerekli destinasyon/pasaport için) olması, 
ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama 
yetkisi vardır. Bu durumdan Golden Bay Tour sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir.  
 
Golden Bay Tour, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne 
tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler 
değişebilir. Golden Bay Tour, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. 
Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır.  
 
Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç 
içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en 
fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak 
üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin 
verilmeyen veya herhangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, 
keza hava şartları nedeniyle turun yapılması imkânsız hale geldiği durumlarda bahse konu 
turların yapılamamasından Golden Bay Tour sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç 
girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir. 

 

http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
https://www.youtube.com/channel/UC3sGucYeWH4a9k87PrUvFlQ
https://www.instagram.com/goldenbaytour
http://www.goldenbaytour.com/

