Expo Turkey By Qatar 2018 Katar Doha 19 July 2018 - 19 July 6199 Programı

1. Gün
16 OCAK 2018
22.20 Istanbul Ataturk Havalimani Dis Hatlar terminalinde bulunma. Turk Hava Yollari
TK- 782 seferi ile 01.20 Doha hareket.
17 OCAK 2018
05.40 Doha varış. 3 gece konaklama yapacaginiz otele gecis (otel odalari saat 14.00 da
verecektir) , otelde kahvalti ve bavullari otele birakip EXPO TURKEY BY QATAR 2018
fuar ziyareti. Aksam otele donus ve konaklama.

2. Gün
18 OCAK 2018
Kahvalti sonrasi EXPO TURKEY BY QATAR 2018 fuar ziyareti. Ticaret Odasi, sektorel
dernek, firma ziyaretleri. Aksam otele donus ve konaklama.

3. Gün
19 OCAK 2018
Kahvalti sonrasi tum gun kulturel geziler,( Colde Safari Turu) Doha alisveris turu, Islam
eserleri muzesi, Eski Pazar, The Pearl Yarim Adasi. Geziler sonrasi aksam otele donus.

4. Gün
20 OCAK 2018
Otelden check out saatimiz gece 03.30 dur. Kahvaltimizi Lunc Box seklinde otel
lobbysinde alip sonrasinda havalimani transferi. 04.30 Doha havalimaninda bulunma.
Turk Hava Yollari TK-783 seferi ile 06.40 Istanbul Ataturk Havalimanina hareket. 11.30
Istanbul’a varis ve tur sonu.

1. Fiyat Paketi

DBL KONAKLAMA

SNG KONAKLAMA

1,140.00 EUR

1,340.00 EUR

2. Fiyat Paketi

DBL KONAKLAMA

SNG KONAKLAMA

1,240.00 EUR

1,540.00 EUR

3. Fiyat Paketi

DBL KONAKLAMA

SNG KONAKLAMA

1,080.00 EUR

1,280.00 EUR

4. Fiyat Paketi

DBL KONAKLAMA

SNG KONAKLAMA

1,180.00 EUR

1,480.00 EUR

5. Fiyat Paketi

DBL KONAKLAMA

SNG KONAKLAMA

1,000.00 EUR

1,250.00 EUR

6. Fiyat Paketi

DBL KONAKLAMA

SNG KONAKLAMA

1,100.00 EUR

1,450.00 EUR

Diğer Hizmetler

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

B2B Görüşmeler için Salon Kirasi

Ekstra turlar

B2B organizasyonu,

Müze, ören yeri vb. giriş ücretleri

Türkçe rehberlik hizmetleri.

Yurt dışı çıkış harcı 15 tl

Türk Hava Yolları ile gidiş – dönüş ekonomi sınıfı uçak
bileti.
Belirtilen otellerde oda & kahvaltı dahil konaklama.
Havalimanı - otel - havalimanı transfer
Havalimani vergileri
Aksam yemegi
Sehir turu

Şahsi harcamalar
Ichat biletler

İptal İade Koşulları

“ İptal ve İade ” tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız düşünülemez.
Gezimiz, minimum 40 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, son iptal bildirim tarihi gezi hareket tarihinden
20 gün öncesidir ve size acenteniz tarafından bildirilecektir. Yurt dışı turlarımızda %25 ön ödeme ile rezervasyon alınabilmektedir.
Mavirota Tur, 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. Mavirota Tur, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Yolcu saat değişme riskini
kabul ederek geziyi satın almıştır. Havayolundan veya misafirden kaynaklı olarak, yurt içi iç hat uçuşlarını/bağlantılarını kaçırmasından kaynaklanan
aksaklık ve/veya doğabilecek problemlerden Mavirota Tur sorumlu tutulamaz. 0-2 yaş arası çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri bedeli
ödemezler.
Programlarımızdaki uçak yerleri grup yeri olup, gidiş-dönüş tek bilet olarak düzenlenmektedir. Gidiş uçuşunun kaçırılması ve/veya kullanılmaması
durumunda, dönüş uçuşu da otomatik olarak yanabilir. İlgili durumda havayolu firmasının kuralları geçerlidir.
Uçuşlarda oluşabilecek son dakika rötarları ve kapı değişiklikleri havaalanlarında sesli anons edilmekte ve alandaki bilgi panolarında/ekranlarında
gösterilmektedir. Bu bilgiler kişiler tarafından takip edilmelidir. Böyle bir durumdan veya kişisel sebeplerden uçuşun kaçırılması durumunda,
misafirin yeni biletini (bir önceki maddeye göre, eğer gerekirse gidiş-dönüş bilet olarak) kendisinin ödeyerek temin etmesi gerekmektedir. Ayrıca,
grubun gidişini kaçırmış olmasından ötürü ilk günkü programı kısmen ya da tamamen kaçırabilir; bu durumda sorumluluk misafire aittir. Bununla
birlikte, gruptan farklı bir uçuşla ilgili şehre/ülkeye gidilmesi durumunda, alan-şehir ya da alan-otel transferi misafirin sorumluluğundadır.
Uçak biletlerini milleri ile upgrade ettirmek isteyen misafirlerimiz, ancak biletleri kesildikten sonra ilgili havayolu firmasının ilgili uçuşunda müsaitlik
olduğu takdirde upgrade işlemlerini gerçekleştirebilirler. Programlarımızdaki uçak yerleri grup sınıfından olduğundan, istenen bileti müsaitlik olması
durumunda upgrade ettirmeden önce, havayolu firmasının belirteceği tutarda farkın ödenip; biletin grup sınıfından upgrade edilebilecek ekonomi
sınıfına geçirilmesi gerekebilir. Bu durumda oluşacak fiyat farkı misafirin sorumluluğundadır. Programlarımızdaki grup biletleri, turun hareketinden
birkaç gün önce kesilir.
Misafirin rezervasyonunu iptal ettirmesi ve/veya ilgili tura dahil olmaması/olamaması durumunda vize ücreti ve hizmet bedeli iadesi yapılmaz.
Misafir, vizesini ve vize hizmetini Mavirota Turdan aldıysa ve Mavirota Tur ilgili turu yetersiz katılım veya başka bir sebeple iptal ederse, misafirin
vizesini vize bitiş tarihinden en geç 1 hafta içerisinde vizesini kullanmadığını pasaportu ile ibraz ettikten sonra, vize için konsolosluklara ödenen harç
ve benzeri tutarlar haricinde kala tutarı iade alabilir. Misafir vizesini kendi imkânlarıyla ve/veya farklı bir vize aracılık firmasının yardımı ile aldıysa ve
Mavirota Tur ilgili turu yetersiz katılım veya başka bir sebeple iptal ederse, misafire herhangi bir iade yapılmaz.
3 kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre sunulabilmektedir. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup, 3. yatak standart yataktan küçüktür
veya sofabed şeklinde sunulabilir. 3 kişilik odalarda 3 ayrı yatak garantisi verilememekte olup, otel(ler)de buna uygun oda olması durumunda,
müsaitliğe göre, otel tarafından blokaj yapılmaktadır.
Çocuk indirimleri sadece 2 yetişkin yanında konaklayan çocuklar için geçerlidir.
Rezervasyon/kayıt esnasında, seyahat edilecek pasaportta geçen isim-soyisim, doğum tarihi, pasaport numarasının bildirilmesi ve sisteme girilmesi
gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı bilgilerden oluşacak uçak bileti iptal veya değişikliklerinin ceza bedelleri misafirin
sorumluluğundadır.
Otellerde sunulan kontinental kahvaltıdır; Türk kahvaltısı değildir. Tur grupları için kahvaltılar, otelin inisiyatifinde, ayrı bir salonda verilebilmektedir.
Panoramik şehir gezileri, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen max. 2-3 saat süreli gezilerdir. Panoramik şehir gezileri içeriği değişmemek şartıyla
farklı günlerde düzenlenebilir. Ekstra geziler, içeriği değişmemek şartıyla farklı günlerde düzenlenebilir veya hava durumuna bağlı olarak
gerçekleşmeyebilir. Bu durumda Mavirota Tur, rehber aracılığıyla olabilecek en uygun alternatifi sunmakla yükümlüdür. Ekstra geziler minimum 20
kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamaktadır veya ekstra gezi fiyatları, içerik ve katılımcı
sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ekstra geziler yerel acentemiz tarafından düzenlenmektedir. Gidilecek yer(ler)de, yerel yönetim(ler)
tarafından herhangi bir sebeple ziyaret edilmesine/gezilmesine izin verilmemesi durumunda, ilgili yer(ler) görülemeyebilir ve/veya gezilemeyebilir.
Bu durum Mavirota Tur'un sorumluluğunda değildir.
Bir tur programı içindeki bir kalkış tarihi için, aynı grup içinde birden çok otel seçeneği olan programların rehberi ve otobüs(ler)i aynıdır.
Yolculuk sırasında güzergâh üzerinde yapılacak ekstra turlara katılmak istemeyen misafirler, yol üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde
beklemeyi kabul etmiş sayılırlar.
Misafirlerimizin Mavirota Tur'dan temin etsin ya da etmesin, muhakkak tur tarihinden bir gün önce başlayan ve tur tarihinden bir gün sonrası sona
eren bir yurtdışı seyahat ve sağlık sigortasının olması ve ilgili sigorta poliçesini yanlarında bulundurma zorunluluğu vardır. Seyahat sigortalarını
yanlarında bulundurmayan misafirlerimize ilgili ülke polisi tarafından para cezaları verilebilmektedir. Seyahat sigortasını yanında bulundurmadığı
için ilgili ceza ile karşılaşılması durumunda sorumluluk misafirlerimize aittir.
Misafirlerin tura katıldığı dönemde/tarihte var olan sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ile ilgili raporları
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Seyahatiniz süresince kullandığınız ulaşım araçlarından ve konakladığınız otellerden kısa süreli ya da tamamen ayrılırken, lütfen eşyalarınızı eksiksiz
aldığınıza emin olunuz.
Cep telefonlarınızı yurtdışında kullanabilmek için Türkiye'den ayrılmadan önce, hattınızın yurtdışı aramalarına/aranmalarına açık olup olmadığını,
GSM operatörü firmanızdan kontrol etmeniz gerekmektedir.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aldığı karara istinaden tüm uçuşlarda sıvı kısıtlamaları bulunmaktadır. Lütfen uçakta yanınıza alacağınız el
bagajınızı bu kurallara göre hazırlayınız.
Mavirota Tur, mücbir sebepler oluştuğu veya gerek gördüğü durumlarda programın içeriğini bozmadan şehirlerin programdaki sırasını ve/veya
uçulacak olan havayolu firmasını değiştirebilir.

Referanslarımız
Konya Ticaret Odası

Konya Mevlana Kalkinma Ajansi

Ankara Ticaret Odasi

Safranbolu Ticaret Odasi

Konya Ereğli Ticaret Odası

Konya Aksehir Ticaret Odasi

Nevsehir Ticaret Odasi

Mucur Ticaret Odasi

Manisa Ticaret Odasi

Aksaray Ticaret Odasi

TUKDER (TUGLA KIREMITCI SANAYICI IS
ADAMLARI DERNEGI)

Daha fazla bilgi ve
satın alma için
bizimle iletisime
geçebilirsiniz.

KONYA

Medrese Mh. Ulasbaba Cd.
Aras Ishanı 15/8 K:1 Selçuklu / KONYA

/mavirotatour
/info@mavirotatour.com

/mavirotatour
444 8 305

/mavirotatour
/www.mavirotatour.com

