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1.Gün  İSTANBUL – NEW YORK 

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde rehberinizle buluşma sonrası Türk Hava Yolları kontuarından 

gerçekleştireceğiniz bagaj ve bilet işlemlerinizin ardından, Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile New York’a hareket. New 

York’a varışımızın ardından havalimanından özel aracımızla ayrılıyor ve otelimize transfer olmak üzere yola çıkıyoruz. 

(Otele check in zamanı saat 15:00 ve sonrasıdır).  Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan New York 

şehir turuna (80 Usd-kişi başı) katılabilirler.  Dünyanın en heyecanlı ve renkli kentlerinden biri olan New York’ta şehrin 

kalbinin attığı yer Times meydanı, binlerce bitki türünün renkleri eşlik ettiği, Monako’dan daha büyük alanı olan 

Central Park, ünlü filmlerin birçoğunun çekildiği Rockefeller Center ticaret merkezi, Micheal Jackson gibi çok önemli 

sanatçıların gösterilerine ev sahipliği yapan Madison Sqaure ve dünya barışı için kurulan Birleşmiş Milletler’in binası 

şehir turu esnasında göreceğimiz yerlerdir. Tur bitimi esnasında dinlenmek üzere otelimize döneceğiz. Konaklama 

otelimizde. 

2. Gün  NEW YORK  

Tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan New York İkonları (180 Usd-kişi başı) 

turuna katılabilirler. Turumuza yapımı 1932 yılında biten ABD’nin en yüksek dördüncü yüksek binası olan ve kışın bazı 

günler, alt katlarının hizasında yağmur yağarken en üst katına kar yağdığı görüldüğü söylenen Empire State binası ile 

başlıyoruz. Binanın yüksek hızlı asansörlerini kullanarak 320 metre yüksekliğinde bulunan 86.kattaki ısıtma ve 

soğutma sistemine sahip terasına çıkıp, muhteşem bir New York manzarası seyredeceğiz. Bu manzaranın tadını 

çıkardıktan sonra tekne ile New York ve ABD’nin simgelerinden biri olan Özgürlük Heykeli’nin bulunduğu Liberty 

adasına gideceğiz. Söylenenlere göre böylesine büyük bir heykelin Mısır’da dikilmesi, halkın tepkisini çekeceği 

düşünülerek yıllarca Fransa’da bir depoda muhafaza edilmiş. Daha sonra heykele Fransızlar tarafından eklemeler 

yapılarak ABD’ye hediye edilmiştir. Anıtı yerine gördükten sonra tekrar tekneye binip New York’a döneceğiz. 

Zamanında sağlamlık testinin fillerle yapıldığı, dizi ve filmlerde bolca yer verilen Brooklyn Köprüsünde yürüyerek 

geçeceğiz. Ardından New York’un metro ağını kullanarak Cental Park’a gideceğiz. Central Park’ta temiz oksijen alıp bir 

müddet yürüdükten sonra otelimize döneceğiz. Konaklama otelimizde. 

3. Gün  NEW YORK - ORLANDO 

Sabah otelden Orlando uçuşu için ayrılıyor ve havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Yerel havayollarının tarifeli seferi ile 

Orlando’ya hareket ediyoruz. Orlando havalimanına varışımız ile birlikte havalimanında bizi bekleyen özel aracımızla 

otelimize geçiyoruz. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak gerçekleştirilecek olan Winter Park kasabası, tekne turu ve 

Mall & Disney Springs Gece Turu’na (100 Usd-kişi başı) katılabilirler. İlk önce gideceğimiz Winterpark bölgesinde 

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


NEW YORK ORLANDO MIAMI TURU 
DOĞU AMERİKA ROTASI 

New York (2) & Orlando (2) & Miami (3) 

Thy : New York - Miami |   7 Gece 

 3  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 

1.947 Usd 
‘den itibaren 

 
 

/goldenbaytour 

birbirlerine kanallarla bağlı Virginia, Osceola ve Mizell göllerini tekneyle geziyoruz. Doğu Amerika'daki zenginlerin göl 

kenarındaki yazlık evlerini ünlü Rollins üniversitesini ve bölgenin doğal güzellikleriyle göl hayatını göreceğiz ve butik 

restoranlar, kafeler ve dükkanlarıyla ünlü Park Avenue da serbest zamanımız olacak. Sonraki durağımız Disney Spring, 

içerisinde çok sayıda özel konsept mağazaların, barların ve restoranların bulunduğu bu eğlence ve zevk diyarında 

senenin 365 günü eğlenceler düzenlenmektedir. Turumuzun bitiminde dinlenmek üzere otelimize transferimiz 

gerçekleşecek. Konaklama otelimizde.  

4. Gün  ORLANDO 

Tüm gün serbest zaman.  Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Universal Stüdyoları (190 Usd- kişi 

başı) turuna katılabilirler.  Harry Potter, Fast & Furious gibi birçok filmin çekildiği ve ayrıca birçok eğlence parkının da 

bulunduğu bu stüdyolarda kendinizi bir bölümde Jurassic Park’ın içinde veya başka bir bölümde Harry Potter’ın sihirli 

odasında bulabilirsiniz. Spider Man ile veya Hulk ile karşılaşabilir, efektlerle kendinizi bir film sahnesinde 

hissedebilirsiniz. Turumuzun bitiminde dinlenmek üzere otelimize transferimiz gerçekleşecek. Konaklama otelimizde.  

5. Gün  ORLANDO - MIAMI 

Sabah saatlerinde odalarımızı boşaltarak Miami yolculuğumuz için aracımıza biniyoruz. Keyifli bir yolculuğun ardından 

Miami’ye varıyoruz. Otele geçmeden önce dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Outlet Mall (50 Usd kişi 

basi) turuna katılabilirler. Turumuzda bölgenin en büyük outletinde ünlü markaların fabrika satış mağazalarından çok 

uygun fiyatlarla alışveriş yapabilirsiniz. Tur bitimi günün yorgunluğunu atmak üzere otelimize geçiyoruz. Konaklama 

otelimizde. 

6. Gün  MIAMI 

Tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ABD’nin tatil cenneti bu güzel şehri daha yakından tanımak için ekstra 

olarak düzenlenecek olan Miami şehir turuna (80 Usd- kişi başı) katılabilirler. Turumuza Amerika’nın meşhur tatil ve 

eğlence merkezi olan Miami Beach ile başlıyoruz. İlk durağımız South Beach’te uçsuz bucaksız Miami Beach plajını 

göreceğiz. Ocean drive da yürüyüş yaparak, Art deco binalarını ve Miami Beach’in sembollerinden biri olan ünlü 

modacı Versace'nin malikanesini görme ve fotoğraflama fırsatı buluyoruz. Maimi’nin istiklal caddesi olarak 

tanımlayabileceğimiz Lincold Road’ta yürüyüş ve alışveriş yapmak için serbest zamanın ardından, ünlü sokak boyama 

(Graffiti) sanatçıların birlikte çalışıp devasa sanat eserine çevirdiği Wynwood bölgesini ziyaret ediyoruz. Kübalı 

göçmenlerin yaşadığı “little havana” ziyaretimizde meşhur Küba kahvesi “Colada”yı test etme sansımız olacak. Tur 

bitimi günün yorgunluğunu atmak üzere otelimize geçiyoruz. Konaklama otelimizde. 

7. Gün  MIAMI    
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Tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek, ABD’nin en güney noktasına yapılacak 

olan Key West (120 Usd- kişi başı)  turuna katılabilirler. Bir tarafında Atlantik okyanusu, diğer tarafında Meksika 

körfezinin manzarası eşliğinde gidilecek Key West aslında birçok adacıktan oluşan bir adalar zinciridir. Büyük 

verandalı, verandasında tavan pervanesi olan çok şirin evlerin bulunduğu güzel bir kenttir. Turumuz esnasında 

Amerikalı Nobel Ödüllü Ernest Hemingway’in evi, sağlı sollu mağazalar, kafeler, restoranlar ve sanat galerilerinin 

bulunduğu Duval Street, bu caddenin diğer ucunda bulunan ve ABD’nin en güney ucunda olduğunuzu gösteren, 

üzerinde Küba’ya 90 mil yazılı taşın bulunduğu SouthernMost Point, eski başkanlardan Harry S. Truman’ın kışlık evi 

görülecek yerler arasındadır. Turumuzu canlı müzik eşliğinde gün batımını seyretmek üzere Isla Morada'ya uğrayarak 

bitiyoruz. Rehberimizin belirleyeceği saatte toplanıyor ve dinlenmek üzere otelimize geçiyoruz.  

 

8. Gün  MIAMI– İSTANBUL 

Rehberimizin belirleyeceği havalimanı transfer saatine kadar serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak 

düzenlenecek olan Everglades Milli Parki - Timsah (70 Usd- kişi başı) ve/veya Miami Tekne (70 Usd kişi başı) turuna 

katılabilirler. İlk durağımız olan Everglades Milli parkında Timsahları yakından tanıma hatta yavru timsahlarla fotoğraf 

çektirme imkânımız olacak. Daha sonra Hovercraft denilen hava yastıklı teknelerle Timsahları doğal yasam alanlarında 

görme fırsatını yakalayacağımız Everglades turumuzun ardından, bir diğer tekne turu için Miami’ye doğru yola 

çıkacağız. Miami tekne turumuzda, şehrin su kıyısına konumlanmış en görkemli malikanelerini görme şansımız olacak. 

Tur bitimi İstanbul uçuşumuz için Miami Uluslararası havalimanına doğru hareket ediyoruz. Bagaj, bilet ve gümrük 

işlemlerinden sonra Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul’a uçuşumuz gerçekleşiyor. Geceyi uçakta geçireceğiz.   

 

9. Gün  İSTANBUL 

Akşam saatlerinde İstanbul havalimanına varmış olacağız. Bir sonraki turumuzda görüşmek üzere.  
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FİYATLANDIRMA UÇUŞ DETAYLARI 
TUR TARİHİ 

KİŞİBAŞI 
2 ve 3 Kişilik 

Odada 

%10 EB 
İNDİRİMLİ  

20-28 Nisan 2023 2.275 USD 2.047 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati : 20 Nisan Perşembe saat 04:45 
20 Nisan  TK3            Istanbul – New York       07:45 – 11:20 
27 Nisan  TK 78        Miami – Istanbul             21:05 – 15:30 +1 (İstanbul’a 
varış 28 Nisan) 

19-27 Mayıs 2023 2.219 USD 1.997 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati : 19 Mayıs Cuma saat 04:45 
19 Mayıs  TK3            Istanbul – New York       07:45 – 11:20 
26 Mayıs  TK 78        Miami – Istanbul             21:05 – 15:30 +1 (İstanbul’a 
varış 27 Mayıs) 

25 Haziran –          
3 Temmuz 2023 2.497 USD 2.247 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati : 25 Haziran Pazar saat 04:45 
25 Haziran  TK3            Istanbul – New York       07:45 – 11:20 
2 Temmuz  TK 78        Miami – Istanbul             21:05 – 15:30 +1 
(İstanbul’a varış 3 Temmuz) 

9-17 Temmuz 
2023 2.553 USD 2.297 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati : 9 Temmuz Pazar saat 04:45 
  9 Temmuz  TK3            Istanbul – New York       07:45 – 11:20 
16 Temmuz  TK 78        Miami – Istanbul             21:05 – 15:30 +1 
(İstanbul’a varış 17 Temmuz) 

23-31 Temmuz 
2023 2.553 USD 2.297 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati : 23 Temmuz Pazar saat 04:45 
23 Temmuz  TK3           Istanbul – New York       07:45 – 11:20 
30 Temmuz  TK 78        Miami – Istanbul             21:05 – 15:30 +1 
(İstanbul’a varış 31 Temmuz) 

13-21 Ağustos 
2023 2.553 USD 2.297 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati : 13 Ağustos Pazar saat 04:45 
13 Ağustos   TK3           Istanbul – New York       07:45 – 11:20 
20 Ağustos   TK 78        Miami – Istanbul             21:05 – 15:30 +1 
(İstanbul’a varış 21 Ağustos) 

20-28 Ağustos 
2023 2.553 USD 2.297 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati : 20 Ağustos Pazar saat 04:45 
20 Ağustos   TK3           Istanbul – New York       07:45 – 11:20 
27 Ağustos   TK 78        Miami – Istanbul             21:05 – 15:30 +1 
(İstanbul’a varış 28 Ağustos) 

3-11 Eylül 2023 2.219 USD 1.997 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati : 3 Eylül Pazar saat 04:45 
  3 Eylül   TK3           Istanbul – New York       07:45 – 11:20 
10 Eylül   TK 78        Miami – Istanbul             21:05 – 15:30 +1 (İstanbul’a 
varış 11 Eylül) 

1-9 Ekim 2023 2.164 USD 1.947 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati : 1 Ekim Pazar saat 04:45 
1 Ekim   TK3           Istanbul – New York       07:45 – 11:20 
8 Ekim   TK 78        Miami – Istanbul             21:05 – 15:30 +1 (İstanbul’a 
varış 9 Ekim) 
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SINGLE Oda Farkı : 
ÇOCUK İndirimi : 
BEBEK : 

+ 612 Usd 
- 50 Usd 
667 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. 
 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 

NEW YORK ORLANDO MIAMI 

3*** Fairfield Inn 
New York 

Manhattan/Financial 
District 

3***Holiday Inn 
Orlando East 

3***Hilton Garden 
Inn Miami Airport 

West 
 

 
PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLAN SERVİSLER 
 Türk Havayolları ile İstanbul (IST) – New York (JFK) / Miami (MIA) – İstanbul (IST) gidiş-dönüş parkurunda 

ekonomi sınıfı uçak bileti 
 Yerel havayolları ile New York – Orlando arası ekonomi sınıfı uçak bileti (1 sırt veya el çantası uçak içine, 1 

adet valiz (max 23kg) check-in uçağın altına verilecek bagaj hakki bulunmaktadır)  
 Havalimanı vergileri  
 3*** otellerde 7 gece oda bazında konaklama 
 Alan-otel-alan transferleri 
 Özel otobüs ile tüm transferler 
 Profesyonel Türkçe rehberlik 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 
 Vize ücreti ve hizmet bedeli 
 İç hat bağlantı bileti 
 Sabah kahvaltıları, öğle ve akşam yemekleri 
 Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları 
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 Yurt dışı çıkış harcı bedeli 
 Fiyata dahil hizmetlerde belirtilmemiş müze ve ören yerleri girişleri 

 Şoför tipleri 5-10 USD / kişibaşı (isteğe bağlı) 
 
 
 

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   
Yeşil Pasaport   Vize gerekli  
Hizmet Pasaportu  Vize gerekli  
 
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 

Bölgenin iyi restoranlarında ve otellerde alınacak yemeklerde, sağlığınızı tehdit edecek bir sorun 
ile karşılaşılacağını düşünmüyoruz. Buna karşın grupla birlikte olmadığınız anlarda yeme içme 
konusunda dikkatli olmanızı, kesinlikle kapalı şişe suyu tüketmenizi, buz, süt ve süt ürünlerinden 
kaçınmanızı, iyi pişirildiğine emin olduğunuz et ve balık ürünleri tüketmenizi, meyve konusunda 
muz, ananas gibi kabuğu soyulabilen meyveler yemenizi öneriyoruz. Ülke girişlerinde ve yurda 
dönüşlerde güncel aşı/pcr kurallarına uyulmalıdır. 

 

UÇUŞ SÜRELERİ 
İstanbul                                  New York     10 sa 55 dk 

Miami                      İstanbul      11 sa 10 dk 
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OPSİYONEL TURLAR  
& 
ETKİNLİKLER 

Opsiyonel 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 opsiyonel 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 Yanınızda Amerikan Doları (USD) bulundurmanızda fayda vardır. 

 
 
 

SAAT DİLİMİ Doğu Amerika Bölgesi, Türkiye ile saat diliminde 8 saat geridedir. 
Örneğin, Türkiye’de saat 16:30 iken Doğu Amerika’da 08:30’dur. 

 

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

 

KIYAFET VE GEREKLİ EŞYALAR 

Yaz sezonunda gidilecekse kolayca giyilip çıkarılabilecek t-shirt, kısa ve uzun kollu gömlekler, 
pamuklu pantolonlar, şort, rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için ince bir mont ve ince bir 
kazak almanızı öneririz. 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. Kış döneminde ise, rahat hareket edebileceğiniz ve sizi sıcak tutacak giysiler 
öneririz. 
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YEMEK KÜLTÜRÜ 

Ülkenin kendine has bir mutfağı bulunmamakta ve fast food ağırlıklı bir kültür hakimdir. Ancak 
birçok mutfak kültürünü eyaletlerde görebilirsiniz. Yaygın olarak Çin mutfağı yer alsa da birçok 
eyalette Türk mutfağı yemekleri bulabilirsiniz. Yemek kültürü olmasa da mutfağı birçok kültürü 
içinde barındırmaktadır. 

 

ELEKTRİK Amerika'da kullanılan elektrik akımı ise 110 Volt'tur. Türkiye'de ise bu 220 Volt'tur. Yanınızda 
priz dönüştürücü bulundurmanızı tavsiye ederiz. 

 

ALIŞVERİŞ Şehir merkezlerinde bulunan alışveriş merkezleri ve hediyelik eşya satan küçük işletmelerden 
alışveriş imkânı bulunmaktadır. 

 

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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