PHUKET EGZOTİK ROTALAR
Phuket (5)

869 USD
‘dan itibaren

THY : Phuket - Phuket | 5 Gece
4 YILDIZLI OTEL
** Vizesiz **

Covid 19 Kapsamlı Sehahat Sağlık Sigortası Bizden!!!
1.Gün

İSTANBUL

İstanbul Havalimanı dış hatlar kontuarında uçuştan 3 saat önce buluşma ile turumuz başlayacak.
2.Gün

İSTANBUL - PHUKET

Check-in işlemlerimizin ardından Türk Hava Yolları tarifeli uçuşu ile Phuket’e uçuyoruz Phuket'e varışa istinaden
rehberimiz ile buluşuyor, panoramik şehir turumuzu yapıyor ve otele transfer oluyoruz. Günün geri kalanı serbest
zaman, uçuşun yorgunluğu atmak için deniz kum güneşin tadını çıkartabilir, otelimizin havuzunda içeceklerinizi
yudumlayabilirsiniz Geceleme otelimizde.
3.Gün

PHUKET

Sabah kahvaltısının ardından deniz ve güneşten yararlanmanız için tam gün serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz
rehberimizin opsiyonel olarak düzenleyeceği öğle yemekli ve teknede sınırsız alkolsüz içecekli Phi Phi Adaları Turuna
(75usd/kişi başı) katılabilirler. Bu turumuzda Tayland’ın belki de en egzotik adasına sürat teknesi ile tam günlük bir gezi
düzenliyoruz. Surat teknelerimizle Phuket’in yakınındaki iki cennet mercan adasından ilki Phi Phi Don’a hızlı bir şekilde
ulaşım. Palmiye ağaçları ile bezenmiş kumsalı ve tertemiz turkuaz rengi deniziyle Hollywood yıldızı Leonardo Di
Caprio’nun “The Beach” filminin bazı bölümlerinin çekildiği “Maya Bay”’de denize girme ve güneşlenme imkânı.
Güneşin ve kumsalın tadına doyamayacaksınız. İkinci sırada Phi Phi Ley’e uğruyoruz. Burada Viking Mağarasını ziyaret
ediyoruz. Öğle yemeğimiz Phi Phi adasında. Turumuzun ardından otelimize dönüyoruz.
4.Gün

PHUKET

Sabah otelde alınacak kahvaltının tüm gün serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin opsiyonel olarak
düzenleyeceği öğle yemekli ve teknede sınırsız alkolsüz içecekli James Bond Adası (75usd/kişi başı ) Gezi teknemizle
hızlı bir şekilde ilk durağımız bir çok belgesele konu olmuş Panak ve Hong adaları olacak. Özel kanolarımız ile
yapacağımız bu gezi sırasında , koy ve mağaralar arasında muhteşem doğa manzaralarına şahit olacağınız bir mecera
sizleri bekliyor. Acık büfe olarak teknemizde alacağımız öğle yemeğinin ardından bir sonraki durağımız James Bond
“Altın tabancalı adam” bölümünün çekildiği James Bond Adası. Bu adadaki meşhur kayayı ve sahili görüyoruz , adadaki
Müslüman köylülerden alışveriş yapabilmek ve bol bol fotoğraf çektirmek için serbest zaman. James Bond adasından
sonraki en son durağımız yüzüp sahilinde güneşlenip dinlenebileceğimiz Lawa Adası veya Naka Adası olacaktır. (Hava
şartlarına gore karar verilecek). Turumuzun ardından otelimize dönüyoruz.
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5.Gün

PHUKET

Sabah kahvaltısının ardından deniz ve güneşten yararlanmanız için tam gün serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz
rehberimizin opsiyonel olarak düzenleyeceği Fil Safarisi turuna (Kişi başı 30usd) çıkabilirsiniz. Hayatınızda kaç kere fil
üstünde safariye çıkabilirsiniz. İşte ayağınıza gelen fırsat. Fillerle ilgili bilgi alımından sonra orman içinde fillerle safari.
Turumuzun ardından serbest zaman. Akşam etkinliği olarak opsiyonel Fantasea Show (Kişi Başı/65usd). Phuket’in en
meşhur kabare gösterisi. Şov öncesi aksam yemeğimizi açık büfe olarak aldıktan sonar gösterinin yapıldığı tiyatro
kısmına geçiyoruz. Las Vegas stili bu muhteşem gösteride; 4 boyutlu efektler, havada bale yapan dansçılar, akrobasi,
özel efektler, 30 fil ile yapılan görkemli gösterisi, ve Thai kültürünün masalsı bir dilde ışık ve sahne dekorlarıyla
anlatımını büyülü bir atmosferde izliyoruz. Her yastan ve kültürden ziyaretçilerini büyüleyen bu gösteride çok güzel bir
gece geçireceğinizden eminiz. Kesinlikle kaçırılmaması gereken bir gösteri.

6.Gün

PHUKET

Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Phuket'in eşsiz deniz, kum ve güneşinden yararlanma imkanı.
Akşam etkinliği olarak Simon & Simon Cabaret (Kişi başı/25usd). Uzakdoğu’nun en güzel kabare tarzı gösterilerinden
biri, son teknoloji ışık ve ses sistemleri, muhteşem sahne dekorları, dansçıları ve gösterişli kostümleri ile görülmeye
değer bir gösteri. Geceleme otelimizde.

7.Gün

PHUKET- -İSTANBUL

Sabah kahvaltısının serbest zaman ve odaların boşaltılmasından ardından. Akşam saatlerinde havalimanına transfer
oluyoruz. Türk Hava Yollarının tarifeli seferi ile İstanbul’a hareket ediyoruz..

8.Gün

İSTANBUL

İstanbul havalimanına varmamız ile turumuz son buluyor. Sonraki turumuzda görüşmek üzere.
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FİYATLANDIRMA
KALKIŞ VARIŞ TARİHİ

UÇUŞ DETAYLARI
KİŞİBAŞI

2 ve 3 Kişilik Odada

10-16 Ekim 2022

949 Usd

Buluşma 09 Ekim Saat 22.30
TK 172 10 EKİM ISTHKT 0130 1520
TK 173 15 EKİM HKTIST 2215 0445* (İstanbul varış 16 Ekim)

12-18 Kasım 2022

899 Usd

Buluşma 11 Kasım Saat 23.30
TK 172 12 KASIM ISTHKT 0215 1540
TK 173 18 KASIM HKTIST 2245 0545*(İstanbul varış 19 Kasım)

14-19 Kasım 2022

899 Usd

Buluşma 13 Kasım Saat 23.30
TK 172 14 KASIM ISTHKT 02:15 15:40
TK 173 19 KASIM HKTIST 22:45 05:45* (20 Kasım varış)

19-25 Kasım 2022

899 Usd

Buluşma 18 Kasım Saat 23.30
TK 172 19 KASIM ISTHKT 0215 1540
TK 173 24 KASIM HKTIST 2245 0545*(İstanbul varış 25 Kasım)

10-16 Aralık 2022

869 Usd

Buluşma 09 Aralık Saat 23.30
TK 172 10 ARALIK ISTHKT 0215 1540
TK 173 15 ARALIK HKTIST 2245 0545*(İstanbul varış 16 Aralık)

SINGLE Oda Farkı :
ÇOCUK İndirimi :
BEBEK :

+ 220 Usd
- 50 Usd
250 Usd

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

ÖRNEK (vb.) OTELLER
PHUKET
4**** Best Western Patong vb.
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PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLAN SERVİSLER

Türk Hava Yolları ile İstanbul (IST) - Phuket (HKT) / Phuket (HKT) İstanbul (IST) gidiş-dönüş parkurunda ekonomi
sınıfı uçak bileti

Havalimanı vergileri

4* otelde 5 gece oda & kahvaltı konaklama

Alan-otel-alan transferleri

Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti

Otel ve turist şehir vergileri

Covid kapsamlı seyahat sağlık sigortası
PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLMAYAN SERVİSLER

İç hat bağlantı bileti

Öğle ve akşam yemekleri

Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları

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.
Umumi Pasaport
Yeşil Pasaport
Hizmet Pasaportu





Vize gerekli değil
Vize gerekli değil
Vize gerekli değil

Seyahat bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaportunuzun olması
gerekmektedir.

VİZE

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.
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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 annebabalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz.

SAĞLIK

Yenilecek yemeklerde sağlığınızı olumsuz etkileyecek bir sorun olacağınız sanmıyoruz. Musluk
suyu içmemenizi öneririz.

OPSİNEL TURLAR
&
ETKİNLİKLER

Opsiyonel turlar en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması
durumunda fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.
Opsiyonel turlar pandemi şartlarına bağlı olarak gerçekleşemeyebilir, değişiklik gösterebilir.Uçak
saatlerinde havayolundan kaynaklı değişiklikler olabilir. Biletinizin üzerinde yazan saatler
geçerlidir. Turlarla ilgili son karar Tayland Hükümeti’nindir. Gerektiğinde değiştirebilir, iptal
edebilir. Gece programları şu an için yapılmıyor, son durum ile ilgili nisanda bilgi verilecektir.
Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden fazla
mesafede kullanılabilir.

KONAKLAMA

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

Tayland para birimi Baht (THB) dır.
Yanınızda US Dolar (USD) bulundurmanızda fayda vardır.

SAAT DİLİMİ

Gideceğimiz Lokasyon olan Güneydoğu Asya ile Türkiye arasında 4 Saatlik
bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Bangkok’da 16:00 dır

saat

fark
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TELEFON KULLANIMI

Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise kullanılmaktadır. Bazı bölgelerde
iletişim sıkıntılı olabilir

KIYAFET VE GEREKLİ EŞYALAR

Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar, şort,
rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için ince bir mont 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.

YEMEK KÜLTÜRÜ

Güney Doğu Asya’da tavuk, deniz mahsulleri oldukça yaygındır. Yemeklerde yöreye özgü
baharatlar kullanılır.

ELEKTRİK

Elektrik 230 volt olsa da kalınacak otellerde 220 volt elektrik kullanılmaktadır. Prizler A tipi ikili ve
B
tipi
üçlü
prizlerdir.
Prizlerin
örnekleri
şu
adreslerden
görülebilir:
http://www.iec.ch/worldplugs/typeA.htm ve http://www.iec.ch/worldplugs/typeB.htm. Adaptör
getirmeniz gerekecektir.

ALIŞVERİŞ

Hediyelik eşyalar dışında gidilen ülkeye özgü el saatları ürünleri ve doğal yiyecek ve içecek türü
şeyler bulamanız mümkündür.
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.

ÖNEMLİ NOTLAR

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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