
 

 

 

Dubai Turu 
16 - 19 Kasım 2017 

3 Gece 4 Gün 
İSTANBUL- DUBAİ – ABU DHABİ -İSTANBUL 

 
 
 

1.GÜN:İSTANBUL-DUBAI 

Bagaj ve gümrük işlemlerinden sonra 00.10’da Airarabia Havayolları Tarifeli Uçağıyla Dubai’ye 
hareket. 06.30 ( yerel saat ) Dubai  havalimanına varış. Havaalanında bekleyen yerel 
rehberimiz tarafından karşılanma, sabah namazı ve kahvaltının ardından şehir turuna 
başlıyoruz. Turumuz esnasında, Emirates Towers, dünyanın tek yedi yıldızlı oteli Burj Al Arab 
ve ünlü Jumeirah Plajında fotoğraf molası, Jumeirah Camii, Sheikh Palace, Dubai’yi 2 bölgeye 
ayıran Dubai Creek, Altın ve Baharat Çarşısında alış veriş için serbest zaman. Sonrasında 
otelimize transfer ve odalarımıza yerleşme. Dinlenmek için serbest zaman. Belirtilen saatte 
buluşma ve Dubai Mall Alış veriş merkezine hareket. Dubai Mall Dünya’nın en büyük alışveriş 
merkezidir ve içinde yaklaşık 1400 mağaza bulmaktadır. Su, ses ve ışık gösterisini (Fountain 
Ballet Show) izlemek ve alışveriş yapmak için serbest zaman. Ardından Dhow Cruise diye 
adlandırılan akşam yemekli tekne turumuz için Dubai Mall’dan hareket. Teknemize yerleşme 
açık büfe akşam yemeği. Yemekten sonra otelimize dönüş ve konaklama. (Ramada Jumeirah / 
Grand Excelsior 4*) 
 

2.GÜN: DUBAI 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından rehberimizin belirleyeceği saate kadar 
serbest zaman. Belirtilen saatte toplanma (tahmini 15.00 gibi) ve ciplere yerleşme. Dubai 
Çölü Safari ve Bedevi Çadırında Akşam Yemeği turuna hareket; 4X4 ciplerle çölde kum 
tepelerini aşıp deve çiftliklerini görüyoruz. Verilecek molada fotoğraf çekip, kum tepelerinin 
ardına doğru gün batımını izliyoruz. Heyecanlı olduğu kadar yorucu olan bu keyifli safari 
turundan sonra  çölün ortasında kurulan bedevi kampında dinlenip, açık büfe yemek, içecekler 
ve Bedevi gösterileri ile günün tüm yorgunluğunu atıyoruz. Tur sonrası ciplerimiz bizleri tekrar 
otelimize bırakıyor ve konaklama.  (Ramada Jumeirah / Grand Excelsior 4*) 
 

3.GÜN: DUBAI-ABU DHABI 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Abu Dhabi’ye hareket. Öncelikle yol 
güzergahımız üzerinde bulunan Abu Dhabi’nin eğlence adası olarak da geçen Yas adasında 
serbest zamanınız da arzu eden misafirlerimiz özel ve son moda ürünleri geniş yelpazeli 
mağazalarda bulabilme imkanı olan Yas Mall da alışveriş de veya dünyanın en büyük eğlence 
temalı parkı Ferrari Wold de (Giriş ücreti misafire aittir 80$) geçirebilirler. Daha sonra Hurma 
pazarına gidilip hurmaların tadımlarını yapma ve sevdiklerinize hediye alma şansını 
yakalayabilirsiniz. Oradan Yedi emirliğin başkenti olan Abu Dhabi emirliği gezilecek olup, 40 
yıl önce küçük bir balıkçı köyü olan başkentin bugün ne kadar modern bir şehir olduğuna tanık 
olunacaktır. Abu Dhabi günümüzde geniş bulvarları, gökdelenleri ile ultra-modern bir Arap 
şehridir. Beyaz Kale, göçebe Bedevi yaşamının sergilendiği geleneksel köy, karşısında yüzer 
restoranların bulunduğu Kordon caddesi ve eski yaşam kalıntılarının bulunduğu heritage 
village görülecek yerler arasındadır. Şehir turunun ardından Dünya’nın 4. Büyük camisi olan 
ve adını Birleşik Arap Emirlikleri’nin kurucusunun adından alan,  Dünya’nın en büyük el 



 

 

dokuma halısına ve şamdanına sahip 545 milyon dolara mal olmuş eşsiz güzellikteki Sheikh 
Zayed Cami’sini ziyaret ediyoruz.  Gezimizi tamamladıktan sonra Dubai’ye dönüş otele 
hareket, konaklama. (Bugün akşam yemeği yerine turumuz esnasında geç öğlen yemeği 
ikram edilecektir.) (Ramada Jumeirah / Grand Excelsior 4*) 
 

4.Gün: DUBAI-İSTANBUL 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması, öncelikle Guinness 
rekorlar kitabına girmiş Dünya’nın en uzun çiçek duvarlarının olduğu ve 45 milyon çiçeğin 
dizayn olarak yerleştirildiği Miracle Garden Dubai’yi ziyaret ediyoruz. Miracle Garden Dubai 
gezimizin ardından içinde Kayak merkezi bulunan tek alış veriş merkezi olan Emirates Mall’da 
alış veriş için serbest zaman. Belirtilen saatte toplanma havalimanına hareket. Saat 17.30 
sularında havaalanına varış. Bagaj, bilet ve gümrük işlemlerinin ardından Airarabia 
Havayolları’nın tarifeli uçağıyla 20.20’de İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 00.30’da İstanbul’a 
varış ve turumuzun sonu. Bir başka organizasyonunda buluşmak ümidiyle. 
  

Not: Rehberimiz acentamızın onayı ile programda değişiklik yapma ve hava durumuna 
ve/veya mücbir sebebe bağlı olarak gezi noktalarında bulunan bazı yerleri iptal etme hakkına 
sahiptir. Turumuza katıla tüm misafirlerimiz bunu kabul etmiş sayılır. 
 

 
Ücrete Dahil Olan Hizmetler 

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler 
• Havalimanı karşılama ve gidiş & dönüş transferleri 
• İstanbul-Dubai-İstanbul gidiş dönüş ekonomik sınıf uçak bileti 
• 4* otellerde 3 gece konaklama 
• Otelde Alınan sabah kahvaltıları 
• Akşam yemekleri 2 Adet (Yemeklerde alınacak içecekler fiyata dahil değildir) 
• 1 Adet Öğle Yemeği 
• Tur boyunca kullanılacak lüks otobüs ve profesyonel şoförlük hizmeti 
• Profesyonel Türkçe Rehberlik 
• Miracle Garden Turu ve Giriş Ücreti 
• Jeep Safari Turu 
• Altıncılar Baharatçılar Çarşısı Turu 
• Abu Dhabi Turu 
• Su ve Işık Gösterisi Turu 
• Dhow Cruise Yemekli Tekne Turu 
• Tourism Dirhem Vergisi 

 

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler 
• Şahsi harcamalar 
• Öğle yemekleri 
• Otel ekstraları 
• Yurtdışı çıkış harcı (15 TL) 
• At The Top Seyir Terasına Çıkış 60 $ 
• Programda belirtilmeyen tur ve transferler 
• Yemeklerde ve molalarda alınacak içecekler  
• Ücrete Dahil olarak belirtilmeyen tüm harcamalar 
• Vize Ücreti 100 $ (3 günde alınabilmektedir. Pasaportun taranmış resimli ön yüzü ve 1 

adet taranmış vesikalık fotoğraf gerekmektedir.) 



 

 

 

 

İki Kişilik Odada: 

Kişi Başı 790 USD 

Tek Kişilik Oda 965 USD 

İlave Yatak 790 USD 

Çocuk (6-12 Yaş) 790 USD 

Çocuk (2-6 Yaş) 790 USD 

Bebek (0-2 Yaş) 240 USD 
 
 

Önemli Notlar; 
 

Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız 
düşünülemez. 
 
Rehberimiz acentamızın onayı ile programda değişiklik yapma ve hava durumuna ve/veya 
mücbir sebebe bağlı olarak gezi noktalarında bulunan bazı yerleri iptal etme hakkına sahiptir. 
Turumuza katıla tüm misafirlerimiz bunu kabul etmiş sayılır. 
 
Gezimiz, minimum 10 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli katılım sağlanamadığı 
takdirde, son iptal bildirim tarihi gezi hareket tarihinden 5 gün öncesidir ve acenteniz 
tarafından iletilecektir. Yurt dışı turlarımızda %35 ön ödeme ile rezervasyon alınabilmektedir. 
 
Acentamız, 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. Acentamız, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Yolcu 
saat değişme riskini kabul ederek geziyi satın almıştır. 0-2 yaş arası çocuklar alan vergisi ve 
alan hizmetleri bedeli ödemezler. 
 
Tur programında ki oteller tahmini otel listesidir. Bölge müsaitliğine göre aynı standartlarda 
başka otellerde kalınabilir.3 kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilmektedir. 3 kişilik 
odalarda ilave yatak uygulaması olup, 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimleri 
sadece 2 yetişkin yanında konaklayan çocuklar için geçerlidir. Otellerde sunulan kontinental 
kahvaltı tereyağı, reçel veya bal, ekmek, çay veya kahve ile meyve suyundan oluşmaktadır. 
Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edilebilir. 
 
Pegasus ve Türk Hava Yolları uçuşlarında her kişinin 1 bagaj ve 20 kilo hakkı vardır. 20 kiloyu 
geçen bagajlar için ücret farkı ödenmesi gerekmektedir. Airarabia Havayollarında sadece 10 
kilo el bagajı hakkınız bulunmaktadır. (Harici bagaj için ekstra ücret talep edilmektedir.) Eşli - 
çocuklu dahi olsa 20 kilo sınırı aşılamamakta ve fark ödenmesi gerekmektedir. Bu sebeple her 
kişi için 1 bagaj tavsiye edilir. El bagajları maksimum 7 kilo olmalıdır. 
 

 
 



 

 

Vize ile ilgili önemli notlar; 
 

T.C vatandaşları için vize uygulaması vardır. 3 İş gününde alınabilmektedir. Vize başvurusu 
için seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport renkli taranmış fotokopisi ve 
2 adet resim ile acentamızdan vizenizi temin edebilirsiniz. Pasaport geçerlilik süresini kontrol 
etmek misafirlerimizin sorumluluğundadır. Pasaport süresi bitmiş veya 6 aydan az kalmış 
yolcularımızın tura katılamaması veya ülkeye giriş yapamaması durumunda acentamız 
sorumlu tutulamaz.  
 
Yeşil pasaport sahipleri için vize uygulaması olmayıp, seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 
ay geçerli pasaport yeterlidir. Vize alınmış olması, ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez, 
pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama yetkisi vardır. Bu durumdan Acentamız sorumlu 
değildir, sorumluluk yolcuya aittir.  
 
T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimizin, eğer pasaportlarının alınış tarihi 10 
yıldan eski ise; pasaportlarını yenilemeleri gereklidir. Aksi halde gidecekleri ülkeye kabul 
edilmeyebilirler ve/veya Türkiye'den havayolu firması tarafından uçuşları 
gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.  
 
Pasaportlara vize uygulanması için karşılıklı 2 boş sayfa zorunludur.Yırtık, yıpranmış, ıslanmış 
ve/veya benzeri tahribat(lar)a 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. 
 
İptal edilmiş pasaportlardaki geçerli Schengen vizeleri ile seyahat edilememektedir. 
 
Değerli Misafirlerimiz Öncelikle Dubai Turunda firmamızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Sizleri Program süresince faydalı olacağına inandığımız konularda bilgilendirmek istiyoruz. 
  
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI: Havalimanında katılımcılar tarafından maliye bakanlığı 
veznesinden 15 TL karşılığında alınacaktır. 
  
BİLETLER: Biletleriniz Elektronik Bilet olup Kontuardaki havayolu görevlisine isminizi 
verdiğiniz takdirde tarafınıza uçuş kartınız verilecektir. Dış hat ise Uçuş saatinden en az 2 saat 
önce iç hat ise 1 saat önce havalimanında olmanız gerekmektedir. 
  
PASAPORT VE DIGER EVRAKLARINIZ: Pasaportunu alamamış Katılımcılarımıza 
Pasaportları Havaalanında Görevlilerimiz tarafından takdim edilecektir. Pasaportunu firmamıza 
göndermeyen katılımcılar kimlikleri ile birlikte pasaportları yanında getirmek ve pasaport 
süresini kontrol etmekle yükümlüdür. 
  
PARA BİRİMİ: Yolculuk öncesine yanınıza USD almanız önerilir Yerel para birimi 
Dirhem(AED)’dir. 
  
İNTERNET:İnternet paketi ve konuşma paketi alacak misafirlerimizin bu işlemlerini yurtdışına 
çıkmadan en geç havalimanında yapmasını tavsiye ederiz. Dubai de iletişim ücretleri çok 
yüksektir. Bu nedenle Yurtdışı paketi tanımlamanızı önemle rica ederiz. 
  



 

 

KIYAFET: Yürüyüşe uygun bir ayakkabı ve akşamların serin veya yağmurlu olma durumuna 
binaen ince bir yağmurluk bulundurunuz.  Tur esnasında kullanmak üzere seccade ve terlik 
almanız önemle rica ederiz. 
  
SAĞLIK: Dubai’de Türkiye’de bulunan her ilacı veya muadilini bulamayabilirsiniz. Bu nedenle 
varsa kullandığınız ilaçları reçeteniz ile birlikte yanınıza aldığınızdan emin olunuz. 
Ayrıca http://www.seyahatsagligi.gov.tr/ adresini incelemenizi tavsiye ederiz. 
  
ELEKTRİK: Tur esnasında gezeceğimiz ülkelerde elektrik prizleri Türkiye ile aynı değildir. 
Elektrikli aletlerde 3 uçlu ince girişli prizler kullanılmaktadır. Adaptör gerecektir. Voltajı kontrol 
ediniz. 
  
YOLCULUK SÜRESİNCE: Yolculuğunuzun en az zaman kaybı ile tamamlanabilmesi için grup 
liderinizin hareket saatleri konusundaki taleplerine özen göstermenizi rica ederiz. Her 
seyahatte olduğu gibi, kıymetli eşya ve paralarınızın otel kasalarında muhafaza edilmesini 
öneririz. Kişisel eşyalarınızda hasar, kayıp vs. türü oluşabilecek tüm üzücü olaylarda, grup 
liderinizin en kısa sürede haberdar edilmesini rica ederiz. Tüm uçuşlarda sigara içilmez. Her 
uçuştan sonra valiz etiketlerinizi kontrol ediniz. Şehirlerde telefon kartı ile telefon 
edebileceğiniz ankesörler mevcuttur. Konaklama yaptığımız otellere giriş esnasında otelin 
kartvizitini almanız tavsiye ederiz. 
 

 


