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1.Gün  İSTANBUL – KAHİRE  

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde buluşup, bilet, bagaj ve biniş işlemlerinin ardından Türk 

Havayolları’na ait tarifeli sefer ile Kahire’ye hareket ediyoruz. Kahire Uluslararası Havalimanı’na varışımızı takiben 

alanda bizleri bekleyen özel aracımız ile şehir turu yapmak üzere alandan ayrılıyoruz. Panoramik Kahire şehir turumuza 

başlıyoruz.  Eski şehir merkezi, Mohamed Ali Cami, Sedat’ın Anıt Mezarı, Baron Sarayı, El Tahrir Meydanı, Nil boyunca 

uzanan şehir merkezive Han El Halil Bazaar göreceğimiz yerler arasındadır. Tur bitimi otelimize transfer olacağız. 

Geceleme otelimizde.    

 

2. Gün  KAHİRE 

Kahvaltının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenleyeceğimiz öğle yemekli Gize 

Piramitleri & Sfenks (kişi başı 105 USD)  turuna katılabilirler. İlk durağımız Dünya’nın yedi harikasından birisi olan ve 

isimlerini yaptıran firavunlardan almış Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri olacaktır. Binlerce yıl önce yapılan ve 

gizemlerini hala koruyan bu  3 piramit, aralarında Pisagor üçgeni olacak şekilde tasarlanmıştır.  Pisagor’dan yıllar önce 

yapılan bu piramitler Mısırlıların çok gelişmiş matematik ve geometri bilgileri olduğunu göstermektedirler. Gizemli 

piramitleri gezdikten sonra  kafası Firavun,  gövdesi aslan şeklinde olan , doğan güneşi ve firavun için yeniden dirilişi 

temsil eden Sfenks’i  göreceğiz. Pençelerinin arasında tapınak bulunan, “yaşayan heykel”  Sfenks’i gezdikten sonra  

serbest zaman verilecek.  Öğle yemeğimizi yerel bir restoranda tur esnasında alacağız. Tur bitimi otelimize dönüyoruz. 

Konaklama otelde. 

 

3. Gün  KAHİRE - HURGADA  

Kahvaltının ardından otelimizden çıkış işlemlerimizi tamamlayarak özel aracımız Hurgada’ya doğru yola çıkıyoruz. 

Hurgada’ya varışımız ile birlikte dinlenmek üzere otele transferimiz gerçekleşecek. Akşam yemeği ve konaklamamız 

her şey dahil olarak konaklayacağımız otelimizde.  

 

4. Gün                HURGADA 

Kahvaltının ardından tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Luksor (Krallar 

Vadisi & Karnak Tapınağı & Hatşepşut tapınağı) öğle yemekli turuna (kişi başu 165 USD) katılabilirler. Turumuza 

öncelikle Firavunları ve güçlü asillerin gömülmesi amacıyla inşa edilen mezarların bulunduğu Krallar Vadisi keşfederek 

başlıyoruz. Kralların eşyaları çalınmaması için ve ölümsüzlüklerin keyfini çıkarabilmek için son dönem firavunları 
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mezarlarını bu vadinin içerisine yaptırmışlardır. Krallar Vadisi gezisinin ardından ilk kadın firavun Hatşepsut anısına 

yaptırılan Hatşepşut Tapınağını da göreceğiz. Kraliçe Hatşepsut’a ait mezar tapınaklarının en eskisi Hatşepşut’u 

gezdikten sonra da  dünyanın en geniş tarihi yapısı olan Karnak Tapınağı’nı yakından görmek üzere yola çıkıyoruz. 20 

metre yüksekliğinde kerpiç kaplama duvarlarla çevrili olup, içerisinde bir çok tapınağı barından bu ihtişamlı yapı, 

Mısır’ın tarihi ve mitolojisi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Yapımı 2000 yılından fazla süren ve her firavunun  

kendinden önceki firavunun tapınağa yaptığı eklemelerden daha fazlasını yaptığı bu görkemli yapıyı gezerken kendimizi 

küçücük hissedeceğiz. Öğle yemeğimizi turumuz esnasında yerel bir restoranda alacağız. Tur bitimi Hurghada’da 

bulunan otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklamamız her şey dahil olarak konaklayacağımız otelimizde. 

Transfer saatimize kadar odalarımızda dinleniyoruz.  

 

5. Gün              HURGADA – İSTANBUL  

Gecenin ilerleyen saatlerinde otelden check out yapıp havaalanına doğru yola çıkacağız. (Kahvaltımız box olarak 

verilecek). Bilet, pasaport ve bagaj işlemlerimizin ardından Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçuşu ile İstanbul’a hareket 

ediyoruz. Bir sonraki turumuzda buluşmak üzere.   

FİYATLANDIRMA UÇUŞ DETAYLARI 
KALKIŞ TARİHİ 

KİŞİBAŞI 
2 ve 3 Kişilik 

Odada 
     

01 – 05 Mayıs 2022 
(Şeker Bayramı) 

Dolu 
Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 01 Mayıs  Pazar saat: 03:00 
01 Mayıs  TK690    İstanbul      06.35    -  Kahire   07.50                    
05 Mayıs  TK703     Hurgada    04.55    -  İstanbul 08.50 

22 – 26 Haziran 2022 877 Usd 
Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 22 Haziran  Çarşamba saat: 03:30 
22 Haziran  TK690    İstanbul      06.35    -  Kahire   07.50                    
26 Haziran  TK703     Hurgada    04.55    -  İstanbul 08.50  

08 – 12 Temmuz 2022 
(Kurban Bayramı) 

927 Usd 
Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 08 Temmuz  Cuma saat: 03:00 
08 Temmuz  TK690    İstanbul      06.35    -  Kahire   07.50                    
12 Temmuz  TK703     Hurgada    04.55    -  İstanbul 08.50 

24 – 28 Ağustos 2022 877 Usd 
Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 24 Ağustos Çarşamba saat: 03:30 
24 Ağustos TK690    İstanbul      06.35    -  Kahire   07.50                    
28 Ağustos TK703     Hurgada    04.55    -  İstanbul 08.50 

19 – 23 Ekim 2022 847 Usd 
Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 19 Ekim  Çarşamba saat: 03:30 
19 Ekim  TK690    İstanbul      06.35    -  Kahire   07.50                    
23 Ekim  TK703     Hurgada    04.55    -  İstanbul 08.50 

SINGLE Oda Farkı : 
ÇOCUK İndirimi : 
BEBEK : 

+ 195 Usd 
- 50 Usd 
190 Usd 

  

❖ Havalimanı buluşma saati, uçuştan 3 saat önce olup, detaylar tur hareketinden 2 gün öncesinde ayrıca iletilecektir. 
❖ Kalkış ve varış saatleri yerel saatlerdir. 
❖ +1 işareti olan uçuşlar, hareket tarihinden 1 sonraki takvim gününde varış noktasına ulaşır. 

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


                              MISIR KADİM ROTALAR 
Kahire (2) & Hurgada (2) 

THY : Kahire- Hurgada|   4 Gece 
 

4  Y I L D I Z L I  O T E L L E R  

S e y a h a t  S a ğ l ı k  S i g o r t a s ı  B i z d e n !  

Bu program Golden Bay Tour ile BinRota Turizm ortak operasyonudur. 

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

 777 Usd 
‘den itibaren 

/goldenbaytour 

❖ İç hat bağlantılar için sınırlı kontenjan bulunmakta olup, müsaitlik alınması gerekmektedir.  

❖ Bağlantı veren şehirlerin teyit edilmesi gerekmektedir. 

❖ Konfirme edilen iç hat bağlantıları 24 saat içerisinde geçerli olan en uygun iç hat uçuş için geçerlidir.  

Gruplarda iç hat bağlantı fiyatları geçerli olmayabilir. Özel fiyatlarımızı sorunuz. 

 

ÖRNEK (vb.) OTELLER 

KAHİRE HURGADA 

4** ** Hotel Oasis 
Resort Cairo vb. 

4**** Hotel Zya Regina vb. 

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLAN SERVİSLER 

✓ Türk Havayolları Tarifeli seferi ile İstanbul-Kahire gidiş, Hurgada – İstanbul dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti 

✓ Havalimanı vergileri 

✓ Kahire  4* otelde 2 Gece  kahvaltı dâhil konaklama 

✓ Hurgada’da  4* otelde 2 Gece  her şey dâhil konaklama 

✓ Kahire şehir turu 

✓ Havalimanı – Otel – Havalimanı arası transferler, 

✓ Profesyonel Türkçe rehberlik ve asistanlık hizmetleri 

✓ Otel ve turist şehir vergileri 

✓ TURSAB zorunlu mesleki sorumluluk sigortası 

✓ Seyahat ve sağlık sigortası (65 yaş üzeri sürprim uygulanır). 

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLMAYAN SERVİSLER 

 Yurtdışı çıkış fonu  

 Vize hizmeti  

 Programda belirtilen ekstra turlar,  

 Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri 

 Kişisel harcamalar 

 Ek bagaj ücretleri 

 Covid-19 Sigortası , 

 Şoför tipleri 5-10 Euro / kişibaşı (isteğe bağlı) 
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Golden Bay Tour turlarında hizmet veren tur rehberleri, yerel rehberler, 
hizmet veren tüm şoförler ve araç görevlileri çift aşılıdır. 
 
 

Tura katılan misafirlerimizin tamamının aşılı olduğuna dikkat ediyoruz. Bu 
nedenle hem ülkemizde hem de ziyaretini gerçekleştirdiğimiz ülke Sağlık 
Bakanlıkları tarafından onaylanmış çift aşı ibrazını rica ediyor veya son üç ay 
içerisinde COVID-19 hastalığını geçirerek bağışıklık geliştirme zorunluluğu 
arıyoruz. 
 

0-12 yaş arası çocuklarda aşı zorunluluğu yoktur ancak bu durum turda ziyaret 
edilen ülkenin uygulamasına göre değişiklik gösterebilir. 
 

Sağlıklı Seyahat konsepti kapsamında, rezervasyon anında tüm misafirlerin 
HES kodlarının sisteme girilmesi gerekmektedir. 

 

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  ü Vize gerekli   
Yeşil Pasaport  û Vize gerekli değil 
Hizmet Pasaportu û Vize gerekli değil  
 
Seyahat bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaportunuzun olması 
gerekmektedir. 
 
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 
Mısır’a girişlerde Türk vatandaşlarına herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Geziniz 
boyunca musluk suyu içmemenizi yalnızca ilk kez sizin tarafınızdan açılacak şişe suyu tüketmenizi 
öneriyoruz. 

 

UÇUŞ SÜRELERİ 
İstanbul  Q Kahire                 Â 02 sa 15 dk 

Hurgada           Q İstanbul   Â 02 sa 55 dk 
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EKSTRA TURLAR  
& 
ETKİNLİKLER 

Ekstra turlar ve Etkinlikler, servis aldığımız yerel acente tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile 
düzenlenmekte olup, katılım zorunluluğu bulunmamaktadır. Yeterli sayı sağlanamadığı takdirde 
geziler yapılamamakta veya ekstra tur / etkinlik fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına 
göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca ekstra turların / etkinliklerin günleri ve saatleri, gidilecek 
yerlerdeki müze, ören yerlerinin veya mekânın açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına 
göre rehber tarafından değiştirilebilir. 

 

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.  

 

Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan ve fiyatlandırma bölümünde belirtilen yaş grubuna uyan 

tek (1) çocuk için geçerlidir. 

 

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 
Mısırın para birimi Mısır Poundu (EGP)’dur. 
Yanınızda USD (EUR) ve US Dolar (USD) bulundurmanızda fayda vardır. 

 

SAAT DİLİMİ Türkiye ile Mısır arasında -1 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Mısır’da 11.00’dır. 

 

TELEFON KULLANIMI Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise kullanılmaktadır. 

 

KIYAFET VE GEREKLİ EŞYALAR 

Ülkede camilere ve kiliselere girerken şort, etek, omuzları açıkta bırakan kıyafetler, vücudu saran 
giysiler giymekten kaçınılmalıdır. Kadınların yanına ince bir şal veya eşarp almalarını öneririz. 
Ayrıca şapka veya güneş gözlükleriniz var ise ibadethane içinde bulunduğunuz sürece 
kullanmamanız gerekmektedir. Hem erkek hem de kadınların bir camiye girerken ayakkabılarını 
çıkarmaları gerekmektedir. 

 

YEMEK KÜLTÜRÜ Mısır da birçok deniz kenarında olan ülkeler gibi balık restoranları ve balık pazarları ile doludur. 
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ELEKTRİK 
Mısır’da elektrik 220/230 volttur ve C tipi ikili ince yuvarlak ve F tipi ikili kalın yuvarlak prizler 
kullanılmaktadır 

 

ALIŞVERİŞ Yöreye özgü el işi ve hediyelik eşyalar alabilirsiniz 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

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. 0-2 yaş arası 

çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler 

 

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. 
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