BANGKOK PUKET KULTUR VE TATIL TURU
Tayland Bangkok 16 July 2018 - Programı

1. Gün
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Emirates Kontuarı önünde saat 16:30‘da
buluşma. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından Emirates Havayolları’na ait EK 124 sefer
sayılı uçuş ile saat 19:25 ‘da Dubai’ye hareket, yerel saat ile 01.00’de varışımızın
ardından Emirates Havayolları’na ait EK 350 sefer sayılı uçuşu ile saat 03.00’ta
Bangkok’a hareket.
Rahat ve güvenli uçuşumuzun ardından yerel saat ile 12.30‘da Bangkok Havalimanı’na
varış. Pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından, Bangkok havalimanında geleneksel
kıyafetli kızların, çiçekli karşılaması eşliğinde özel otobüsümüz ile Bangkok şehir turu.
Şehir turunda içinde dünyaca meşhur 46 metre uzunluğu ve 15 metre yüksekliğiyle,
Yatan Buddha Heykeli, Oturan Buddha Heykeli, Stupa’lar (mezar taşları), Kraliyet
Tapınağı Wat Pho ve içinde 5,5 ton ağırlığında Altın Buddha Heykeli bulunan Wat
Traimit Tapınağı’nı geziyoruz. Daha sonra Çin Mahallesi, Çiçek Pazarı, Demokrasi Anıtı
ve Caddesi, Bakanlıklar Caddesi, Parlamento Binası, Mücevher Fabrikası ve Tayland’ın
şu andaki kralının Bangkok’taki Malikanesi görülecektir. Ardından otelimize hareket ve
dinlenme. Akşam yemeği ve gece turu için otelimizden hareket. Sea Food Market &
Patpong Gece Pazarı turunda Tayland’ın en büyük deniz mahsulleri restoranına
gidecek burada günlük getirilen deniz mahsullerinden seçerek istediğimiz şekilde
pişirterek keyifli bir yemek yiyeceğiz. Yemeğimizin ardından Bangkok’un en meşhur
gece pazarı olan Çin stili ve Tayland stili alışveriş yapabileceğiniz daha çok taklit
ürünlerin (Rolex saat, Versace Canta v.s) ağırlıklı olduğu PatPong gece pazarına
geçiyoruz. Ünlü alışveriş pazarında güzel vakit geçireceksiniz. Bol pazarlık yapmayı
unutmayınız. Tur sonrası otelimize dönüş ve konaklama. 5* Ramada Riverside vb.

2. Gün
Sabah kahvaltısının ardından Yüzen Çarşı & Yılan Çiftliğini keşfetmek üzere otelden
hareket. Bangkok’un dışına çıkarak yol üzerinde ilk önce dünyaca tanınmış Siam
ikizlerinin dogdugu Samut Songkram kasabasında bir Hindistan cevizi çiftliğine
uğruyoruz. Burada Hindistan cevizi ağacından Tay halkının nelerde faydalandıkları
hakkında bilgi alıp, bu ağaçtan yapılmış hediyelik eşyaları görüyoruz, ayrıca içerdeki
orkide bahçesini de gezebilirsiniz. Buradan hareket edip 10 dk civarında otobüs
yolculuğundan sonra Tay stili teknelerin kalktığı iskeleye geliyoruz. Buradan teknelere
binip nefis egzotik uzakdogu manzaraları esliğinde yaklaşık yarım saatlik zevkli bir
yolculuktan sonra dergilere kapak, belgesellere jenerik olmuş meşhur Yüzen Çarşı’ya
geliyoruz, nehir üzerindeki kanoların içinde kurulan açık pazarı görecek ve alışveriş
yapma imkanına sahip olacaksınız Yüzen çarşıyı öğlen kapanana kadar geziyoruz.
Ayrıca bir yılan çiftliğine uğrayacak, burada Kobra ve Piton gibi yılanlarla yapılan ilginç
bir gösteri izleyeceğiz. Dönüş yolunda ağaç oymacılığının en güzel örneklerinin
bulunduğu ağaç oyma atölyesini gezecek, burada gül ve tik gibi değerli ağaçların
sanatçıların elinde nasıl mükemmel bicimde şekillendiğini göreceğiz. Bangkok’a donuş

yolunda rehberinizin alacağı Tayland’ın en meşhur tropik meyvelerinin tadına
bakacaksınız. Gezimizi tamamladıktan sonra otelimize dönüş. Belirtilen saatte toplanma
ve akşam yemeğimizi yemek ve Tayland Kültürünü yakından izlemek üzere Siam
Niramit Show & Asiatique Riverfront Gece Pazarı gezisi için hareket. Bangkok’un en
meşhur kabare gösterisine hoşgeldiniz. Şov öncesi akşam yemeğimizi açık büfe olarak
aldıktan sonra gösterinin yapıldığı tiyatro kısmına geçiyoruz. Tayland kültür ve tarihini
essiz koreografilerle izleyicilerinin beğenisine sunan Siam Niramit Show, Guiness
Rekorlar kitabında yerini almış devasa sahnesi, 150’nin üzerindeki dansçı kadrosu ve
dünya üzerindeki en son sahne teknolojisi ile izleyenlere unutulmaz bir aksam vaad
ediyor. 4 boyutlu efektler, göz alici sahne kostümleri, havada bale, akrobasi, ve Tay
kültürünün masalsı bir dilde ışık ve sahne dekorlarıyla anlatımını büyülü bir atmosferde
izliyoruz. Yemeğimizin ardından tarihi Siam Kraligina dayanan, okyanus ötesi Avrupalı
ülkeler ile Tayland arasında ilk ticaretin yapıldığı bölgede inşa edilmiş, tarih ve
modernizemin içice geçtiği, içerisinde 1500’den fazla dukan ve restoran ile ,
Bangkok’un en yeni eğlence merkezi olan Asiatique gidiyoruz. Akşam yemeği ve gece
eğlencesi sonrası otelimize dönüş ve konaklama. 5* Ramada Riverside vb.

3. Gün
Sabah kahvaltısının ardından Bangkok Kanal Gezisi için otelimizden hareket. Bu tura
katılmadan Bangkok görülmüş sayılmaz. Turumuz esnasında Bangkok’un tarihi
kanallarında özel teknemiz ile dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz ilginç
manzaraları görme fırsatı. Tay’lıların kanallar üzerindeki yaşamını yakından tanıyacak,
Tayland’ın zengin ile fakir kesiminin kaynaşmasına şahit olacaksınız. Tapınaklardan
birinin önünde kedi balıklarını besleyecek, ve gezimizi bitirmeden önce Bangkok’un en
meşhur 3 tapınağından biri olan muazzam mimarisiyle Wat Arun’u gezeceğiz. Gezimizi
tamamladıktan sonra akşam yemeğimizi almak üzere restorana hareket. Akşam yemeği
sonrası otelimize dönüş ve konaklama. 5* Ramada Riverside vb.

4. Gün
Sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve havalimanına hareket. Pasaport
ve bagaj işlemlerinin ardından yerel havayolları ile Phuket Adası’na hareket. Varışımızın
ardından otele transfer. Valizlerimizi otele bıraktıktan sonra eşsiz bir deneyim yaşamak
üzere otelden hareket. Yaklaşık yarım saatlik yolculuk ile fil çiftliğine varış. Öncelikle
Fillerle ilgili genel bilgi aldıktan sonra orman içinde Fil Safarisi. Ardından tekrar otele
dönüş akşam yemeği ve konaklama. 4* The Ashlee Plaza Hotel vb.
Gece Eğlencesi; Las Vegas stili bu muhteşem gösteride; 4 boyutlu efektler, havada
bale, akrobasi, özel efektler, fil gösterisi ve Tay kültürünün masalsı bir dilde ışık ve
sahne dekorlarıyla anlatımını izlemek isterseniz Phuket Fantasea eğlencesine
gidebilirsiniz. Ücreti Kişibaşı 55 €’dur. Katılım isteğe bağlıdır.

5. Gün
Sabah kahvaltısının ardından tam günlük Phi Phi Adaları gezisi için otelden hareket.
İskelede bekleyen sürat teknelerimizle Phuket’in yakınındaki iki cennet mercan
adasından ilki Phi Phi Don’a varış. 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 girmek için serbest zaman. (Maalesef
bayanlara özel bir bölüm bulunmamaktadır). Belirtilen saatte teknemizde buluşma ve
günün ikinci adası Phi Phi Ley’e hareket. Yolculuklar sürat teknesiyle yapıldığı için
yolculuğumuz hızlı ve kısa sürecektir. Burada Viking Mağarası’nı ziyaret ediyoruz.
Akşamüstü yine sürat teknelerimizle otelimize dönüş. Akşam yemeği ve konaklama. 4*
The Ashlee Plaza Hotel vb.

6. Gün
Sabah kahvaltısının ardından James Bond Adası’nı görmek üzere otelimizden hareket.
Bugün ki ulaşım aracımız gezi teknesi. Gezi teknemizle iskeleden hareket. İlk durağımız
bir çok belgesele konu olmuş Panak ve Hong adaları olacak. Özel kanolarımız ile
yapacağımız bu gezi sırasında, koy ve mağaralar arasında muthesem doğa
manzarlarina şahit olacağınız bir macera 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 fotoğraf
çektirmek için serbest zaman. James Bond adasından somaki en son durağımız şnorkel
yapabileceğimiz, yüzüp sahilinde güneşlenip dinlenebileceğimiz Lawa adası veya Naka
Adası olacaktır. (Hava şartlarına Gore karar verilecek) Tur bitimi otelimize dönüş. Akşam
yemeği ve konaklama. 4* The Ashlee Plaza Hotel vb.

7. Gün
Sabah erken saatlerde odaların boşaltılması. Ardından Phuket havalimanına transfer.
Bagaj, bilet ve check in işlemlerinin ardından Emirates Havayollarının EK 397 sefer sayılı
uçuşu ile 09.10 de Dubai’ye hareket. Yerel saat ile 12.20’de Dubai Havalimanı’na varış.
Varışın ardından Emirates Havayolları’nın EK 121 sefer sayılı uçuşu ile saat 14.15’te
İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 17.55’te İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.
“Rehberimiz acentamızın onayı ile gerekli gördüğü durumda programda değişiklik
yapma hakkına sahiptir. Otellerden hareket saati rehberimiz tarafından belirlenecektir.”
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Diğer Hizmetler

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Belirtilen otellerde oda & kahvaltı dahil konaklama.

Yurt dışı çıkış harcı 15 tl

Havalimani vergileri

Şahsi harcamalar

Belirtilen hava yollari ile gidis – donus ekonomi sinifi
ucak bileti.
Aksam yemegi
Sehir turu
Turkce Rehberlik Hizmeti

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.
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