
 

 

23 NİSAN TUNUS TURU 
TUNUS'TA TATİL BAŞKADIR  

21 - 24 NİSAN 2018 3 GECE - 4 GÜN TUNUS - HAMMAMET  
 
 

21 NİSAN TUNISAIR’in TU 215 sayılı seferi ile ATATÜRK Havalimanından 13.55’de 

İST/TUN uçuşu, uçuş süresi 2,5 saattir, yerel saatle 14.45’de Tunus Kartaca 
Havalimanı’na varış, karşılama ve yaklaşık 1 saat yolculuktan sonra 

Hammamet’teki Otelinize transfer. 
 

5* Otel’de 3 gece 4 Gün Yarım pansiyon konaklama. Otel imkânlarından 

yararlanma, otel çevresini gezme imkânı ve ekstra olarak düzenlenecek çevre 
gezisine katılma imkanı. 

 
24 NİSAN Kahvaltıdan sonra serbest zaman. TUNISAIR’in TU 216 sayılı seferi ile 

16.55’da TUN/İST uçuşu, TSİ 21.30’da İstanbul’a varış ve hizmetlerimizin sonu. 
 

 
   
 

FİYATLARA HAVALİMANI VERGİLERİ VE HİZMETLERİ BEDELİ DAHİLDİR. 
FİYATLARIMIZ MİNİMUM 10 KİŞİ İÇİN GEÇERLİDİR. 

 
 
TUNUS TURUMUZ BOYUNCA KATILABİLECEĞİNİZ ÇEVRE GEZİLERİ 

 
KAYREVAN – SOUSSE – PORT EL KANTAOUİ 

Kahvaltıdan sonra otelden hareket yaklaşık 1,5 saatlik yolculuktan sonra, ülkenin 
güneyine doğru inip yakından tanıma imkanı. İslamiyetin Afrika kıtasına ilk geliş noktası 
olan ve ilk caminin yapıldığı tarihi KAYREVAN şehrinde OKBA Cami ziyareti ve Hz. 

Peygamber’in (S.A.S) yoldaşlarından Abou Zama al-Balawi’nin mezarı olduğuna inanılan 
Sidi Sahab Zaviyesi ziyareti. İslamiyette 4. Kutsal şehir olarak bilinen Kayrevan’ın 

merkezinin gezilmesi, gezi esnasında Medina’nın ortasında bulunan, zem zem suyunun 
çıktığına inanılan kutsal kuyu B’ir Barouta’nın ziyareti ve sonrası Sousse’a hareket. Turistik 
yatırımları ile ünlü SOUSSE kentindeki Rabat kalesi gezisi ve Ulu cami ziyareti. Öğle 

yemeği bu turda dahil olup, içecekler ekstradır.Yemek sonrası Tunus’un ünlü turistik 
limanı PORT EL KANTAOUİ’nin gezilmesini takiben otele dönüş. Otelde akşam yemeği ve 

konaklama. 
 

HAMMAMET MERKEZ – YASMİN HAMMAMET – BERBERİ KÖYÜ  
Sabah kahvaltıdan sonra Kayalar üzerine inşa edilmiş olan Berberi Köyü TAKROUNA 
gezilecektir. Daha sonra Tunus’a özgü ev ve sokakların fotoğrafları için Hammamet 

merkeze hareket Hammamet Medina’nın gezilmesi ardından adını Yasemin çiçeğinden alan 
Hammamet’in Yasmine bölgesine geçerek içinde alışveriş merkezi vb. aktivitelerin de 

bulunduğu Tunus’un en modern Medinasının gezilmesi. Gezinin ardından otele dönüş. 
Otelde akşam yemeği ve konaklama. 
 



 

 

BAŞKENT TUNUS - KARTACA – SİDİ BOU SAİD 
Kahvaltıdan sonra check-out yaparak otelden hareket, yaklaşık 1 saatlik yolculuktan sonra 
Başkent Tunus’a varış. Kentteki Medina’da kısa bir gezi sonrası eski şehir merkezindeki 

Souk’ta Tunus’un eski ve otantik çarşısında alışveriş imkanı ve İslamiyet’de önemli bir yeri 
olan ZEYTUNA Cami dışarıdan görülecektir. Endülüs-Osmanlı dönemini yansıtan ve 

Başkent Tunus’a hakim bir tepedeki SİDİ BOU SAİD bölgesinde verilecek kahve ve 
alışveriş molasını takiben havalimanına hareket. 

 
Bir  başka PARKUR TURİZM seyahatinde  buluşmak  dileğiyle… 

 
 

İki Kişilik Odada: 

Kişi Başı 499 EUR 

Tek Kişilik Oda  549 EUR 

2-12 Yaş Çocuk 399 EUR 

 

 

 
ÜCRETE DAHİL HİZMETLERİMİZ 
• TUNISAIR ile İSTANBUL/TUNUS/İSTANBUL Uçuşları 

• Tunus’ta Havalimanı/Otel/Havalimanı Transferleri 
• 5* Otelde 3 Gece 4 Gün Yarım Pansiyon Konaklama 

• Çevre Gezileri Düzenlenmesi Katılımcı Sayısına Bağlıdır. 
• Paket Fiyatlar minimum 10 kişi için geçerlidir. 
• Transferlerde Türkçe Karşılama 

 
 ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ 

* Yurtdışı çıkış fonu ( 15 TL ) 
* Öğle yemekleri 

* Otel ekstraları ve kişisel harcamalar 
 

Tur programımız elimizde olmayan sebeplerden dolayı seyahat akışına göre 

program içeriği aynı kalmak şartı ile değişebilir, Anlayışınız için teşekkür ederiz. 
 

 
Önemli Notlar 

 Kişi başı genellikle 20 kg uçakta yük hakkımız olup, fazla kilolardan firmamız 
sorumlu değildir. 

 Gidiş ve dönüşlerde eşyaların kaybolması durumunda ilgili havayolunun kayıp 
bagaj tutanağını mutlaka doldurmalıdır. Uçakların hava veya benzeri 

durumlarda yapmış oldukları rötarlardan havayolu sorumlu olup, şirketimiz 
gerekli ilgiyi gösterecektir. 

 Otellerde oda buzdolabından kullanılan içeceklerden, yemeklerde alınan ekstra 
içecekler ve odanızdan yapacağınız yurt dışı telefon görüşmelerinden bu ve 

benzeri yapılan ekstra masraflar ücretlere dahil değildir. 



 

 

 Uçuşlarımız tarifeli veya ekstra uçak seferleri ile yapılacaktır. 
 Misafirlerimizin devamlı kullandıkları ilaçlar var ise yanlarında götürmeleri 

gerekmektedir. 
 Otel konaklamalarda uçağımız gece dahi olsa otele giriş gündüz saat 15:00 

olarak kabul edilir. Gece uçuş gerçekleştirilmiş olup gece veya sabah otele giriş 
yapılsa bile 1 önceki gece konaklamaya dahildir. Otellerden çıkışımız ise 

12:00’dir. 
 Otel odaları genelde iki kişinin konaklaması için tasarlandığından, üçüncü kişi 

için eklenen yatak küçük ve daha az konforlu olacaktır. 
 Kalkıştan en az 2 saat önce havalimanında olmak gerekmektedir. 

 Bazı uçuşlarımız netleşmediğinden belirtilen günlerde eksilme veya artma 
olabilir. Bu eksilme veya artma en fazla 1-2 gün ileri veya geri oynar. 

 Gün artması durumunda firmamız her hangi bir ekstra ücret talep etmeyecek 

olup, eksilme durumunda ise program çerçevesinde az kalınan gecelemeler 
müşterilerimize ödenecektir. 

 
 

 
 

 
 

 
 


