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UAE-DUBAI TURU 
24-27 Mayıs 2022 | Index Dubai Mobilya Fuarı

Dubai Arap yarımadasında yer alan ve Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan 7 emirlikten bir tanesidir.  1900’lü 
yıllara baktığınız da Dubai için küçük bir balıkçı kasabası demek doğru olacaktır ancak 1969 yılında Dubai’ de 
petrolünde bulunmasıyla birlikte ihracat başlanmış ve ülke bir anda atağa geçmeye başlamıştır. Bu zamana 
kadar İngiltere bölgeyi himayesi altında bulunduruyordu ve almış olduğu karar neticesinde bölgeyi de terk 
etme kararı aldı.  İngiltere’nin çekilme kararı Dubai’ nin artık kendi başına da hareket etmesini kolaylaştıracak 
olan bir girişim başlatmasına neden oldu 1971 yılında ise Arap Birleşik Emirliklerini kurdular.  Artık Dubai’ de 
petrol üretimi başlamış ve ülke ekonomisi de ciddi anlamda yükseliş içerisine girmişti. Sürekli yapılan ihracatlar 
nedeniyle de büyük bir ticaret, alışveriş ve de turizm kenti olmayı başardı. Dubai Arap Emirlikleri arasında 
2. Yüzölçümü büyüklüğü bakımından 2. Sırada yer almaktadır. Toplamda 4,114 km2 bir büyüklüğe sahiptir.

1.Gün | 24 Mayıs 2022 | INDEX MOBILYA FUARI ZİYARETİ ve DHOW CRUISE AKŞAM YEMEĞİ

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde Air Arabia kontuarı önünde SAAT 21:30’dabuluşma. 
(Misafirlerimizin biniş işlemlerini daha rahat yapabilmesi adına turun kalkış gününden bir önceki akşam 
bilgilendirmede iletilecek saatte havalimanında bulunması gerekir.) Havaalanında çıkış işlemlerini bitirdikten 
sonra Air Arabia Hava Yolları tarifeli uçuşu G9 284 ile saat 00:35’te Sharjah’a hareket. Yerel saat 05:35’te 
varışımızın ardından pasaport ve bagaj işlemlerinden sonra bizleri bekleyen özel aracımız ve rehberimiz ile 
birlikte Dubai’ye doğru hareket ediyoruz. varışımızın ardından havalimanında bizlere özel ayrılmış 
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aracımızla, Türk damak zevkine uygun olan sabah kahvaltımızı yapacağımız lokal restoranımıza 
hareket ediyoruz. Sabah kahvaltımızın ardından kalacağımız otele geçerek eşyalarımızı bırakıyoruz 
ve ardından INDEX 2022 Dubai Uluslararası İç Dizayn Fuarı’na bize özel transfer aracımız ile 
geçiyoruz. Fuardan sonra otelimize geçerek check-in işlemlerimizi yaparak otelimize yerleşiyoruz. 
Sonrasında dinlenmek üzere serbest zaman. 

Akşam saatlerinde AkĢam Yemekli Dhow Cruise Tekne Turu programımızı düzenliyoruz. Açık büfe 

servis edilecek ve soft içeceklerin dahil olduğu akşam yemeği eşliğinde, Dubai’nin ışıkları altında 

güzelliğini farklı açılardan gözlemleme imkanına sahip olacağımız tekne turundan sonra otelimize 

dönüyoruz. 

2.Gün | 25 Mayıs 2022 | INDEX MOBILYA FUARI ZİYARETİ
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından INDEX 2022 Dubai Uluslararası İç Dizayn Fuarı’na
bize özel transfer aracımız ile geçiyoruz. Gerçekleştireceğimiz fuar ziyareti sonrası otelimize transfer
ve dinlenme. Akşam yemeğimizi otelimizde alıyoruz.
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3.Gün | 26 Maysı 2022 | DUBAI TICARET ODASI B2B GÖRÜŞMELER veya RAK SANAYİ BÖLGESİ ZİYARETİ
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Dubai Ticaret Odası B2B görüşmeler veya RAK  ( Ras Al Khaimah
Serbest Ticaret Bölgesi ) ziyaretini gerçekleştireceğiz. Ziyaretlerimiz sonrası otelimize transfer ve serbest
zaman.

4.Gün | 27 Mayıs 2022 | DUBAI – ISTANBUL
Gezinin son günü otelde alacağımız kahvaltı sonrası otelden check-out saatinde odalarımızı teslim ettikten
sonra rehberimizin belirleyeceği saatte otelimizin lobisinde buluşma ve havalimanına transfer. Pasaport ve
bagaj işlemlerimizin ardından, Airarabia’nın  saat 19:45 tarifeli seferi ile İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına
hareket ediyoruz. İstanbul’a varışımız ile birlikte turumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz.

FIYATLANDIRMA 

AIR ARABIA ILE SAW-SHJ-SAW | 24-27 Mayıs 2022 

HOTEL SEÇENEKLERİ DBL ODA SNG ODAFarkı 

5* Crowne Plaza Dubai Sh Zayed 1350 EUR 120 EUR 

Dahil olan hizmetler 

Airarabia gidiş-dönüş uçak bileti
Dubai vizesi
Yurtdışı çıkış harç pulu 
Seçilen otelde 3 gece kahvaltı dahil konaklama

Havalimanı – Otel – Havalimanı transfer

İlk gün sabah kalvaltısı

İlk gün panoramik şehir turu 

İlk gün Dhow Cruise Teknede açık büfe akşam yemeği

İkinci gün otelde akşam yemeği

Lüks otobüslerle fuar transferleri

Dubai Ticaret Odası görüşmeler veya RAK serbest ticaret bölgesi ziyareti

Akşam yemeği transferi
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 Türkçe rehberlik

Dahil olamayan hizmetler 

 Tur Programında Belirtilmeyen Tüm Geziler

 Kişisel Harcamalar

 Rehber ve araç bahşileri

 Yemeklerde menü haricinde alınacak olan içecekler

 Otel mini barlar

 PCR testi

Dubai Covid – 19 Güncel Seyahat Gereksinimleri 

Seyahatiniz Öncesinde 

 Turistler, kalkıştan en fazla 72 saat önce yapılmış, sonucu negatif bir geçerli COVID-19 PCR testi belgesi göstermelidir.

 Belge, bir polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi için olmalıdır. Antikor testleri ve evde test kitleri dahil olmak üzere diğer test
belgeleri Dubai'de kabul edilmemektedir.

 Testi kalkıştan önce yaptırıyorsanız check-in sırasında İngilizce ya da Arapça olarak düzenlenmiş resmi, basılı bir belge getirmelisiniz.
SMS ve dijital belgeler kabul edilmemektedir.

Dubai’ye Varışınızda 

 Varışta başka bir COVID-19 PCR testi yaptırmanız gerekecektir. Testi havalimanında yaptırırsanız, testinizin sonucu gelene kadar
otelinizde ya da evinizde kalmalısınız.

 Test sonucu pozitif çıkarsa karantinaya girmeniz ve Dubai Sağlık Otoritesinin kurallarına uymanız gerekecektir.

 COVID19 – DXB Smart Uygulamasını da indirmelisiniz: iOS – Android

Test Muafiyetleri 

 12 yaşından küçük çocuklar ve orta ya da ciddi düzeyde engelli yolcular bu testten muaftır.
Türkiye’ye Dönüşünüz Öncesinde

 Türkiye’ye yapılacak olan uçuşlarımızda tüm misafirlerimizin Türkiye’ye gelen uçuşlarının varışından en fazla 72 saat içinde yapılmış 
negatif PCR testi sonucu veya 48 saat içinde hızlı antijen test sonucu ibraz etmesi gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Test Muafiyetleri 

 Varıştan en az 14 gün önce düzenlenmiş iki doz Covid-19 aşı sertifikasına (Johnson & Johnson tek doz) sahip olup son 14 gün 
içerisinde Birleşik Krallık, İran, Mısır, Singapur, Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’da
bulunmamış yolcular.

 Son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “İyileşme sertifikası” sahibi olup son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, İran, Mısır, Singapur,
Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’da bulunmamış yolcular.

 0-6 yaş arası yolcular
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Tur Kayıt Formu 

GRUP AÇIKLAMA 
Ġki Kisilik 

Odada Kisi 

Basi 

Tek Kisilik 

Oda 

INDEX ULUSLARARASI MOBILYA 
FUARI / DUBAI 

APL 24 - 27/05/2022 – Crowne Plaza Hotel EUR 1350 EUR 1070 

Kayıt formunu nihat@i-tb.com mail adresine göndermenizi rica ediyoruz. 

LÜTFEN FORMU EKSĠKSĠZ DOLDURUNUZ. 

Katılımcı Ġsimleri (Pasaporta Göre) 

(TC: Vatandaşlık numarası / DT: Doğum tarihi) G
R
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Kosgeb Oda Yatak Sigara Uçak Vize* 

Cep Telefonu 
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1. APL 
TC: DT: / / 

2. APL 
TC: DT: / / 

(Tur Kayıt Formunda yazdığımız tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ederiz.) 

Yapılan seçimler onay niteliği taşımayıp şartlara göre 

azami şekilde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 
(*) Birleşik Arap Emirlikleri, yeşil pasaport sahibi Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamamaktadır. 

Fatura Bilgileri 

Şirket Ünvanı    : ……………………………………………………..………………………………………………………………………... 

Yetkilisi : …………………………………………… NACE Kodu : …………………………………………… 

Fatura Adresi    : ………………………………………………………………  ………...…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vergi Dairesi : …………………………………………… Vergi No  : ……………………………………………………… 

Telefon/Faks : ………………………………………………. E-Posta  : ………………………..@..................................... 

 Yetkili İsim Tarih  İmza / Kaşe 

…………………………………….. ………………………………………. 

 (SözleĢmeyi okudum ve onaylıyorum.) 

B.A.E. Vizesi için gerekli tüm evraklar acentemize en geç 01 Mayıs 2022 tarihine kadar teslim edilmelidir. 
li li li o

3)Nüfus cüzdanı önlü arkalı taranmış e-postası 4)1 adet taranmış fotoğraf e-postası

 Genel ġartlar : 
1) Müracaatta bulunmak şartların kabul edildiği anlamına gelir. 2) Zorunlu durumlarda ITB Istanbul Travel, kendi iradesi dışında oluşan sebepler yüzünden program süresi ve

Acente Onayı 

Onaylayan: 
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 Paket Tur, Hizmet, Rezervasyon ve Satış Sözleşmesi 

I- ÖDEMELER

Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az 50 % `si, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir.

Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda EUR 150,- hizmet

bedeli olarak tüketiciye fatura edilir. 60 gün sonrası iptallerde geri ödeme yapılmaz.(İptallerin yazılı yapılması gerekmektedir.)

II- ĠPTAL –DEVĠR- DEĞĠġĠKLĠKLER

1- Tüketicinin gezinin başlamasına 60 gün kalana kadar iptal/değişiklik talep etmesi durumunda ücret (EUR 150,- hizmet bedeli tüketiciye

fatura edilerek) iade edilir. Tüketici gezinin başlangıcından 59-01 gün önce iptal değişiklik talep edilmesi halinde gezi bedelinin

tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi satın alan katılımcının seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla gezi başlangıç tarihinden

ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, poliçede yazılı hallerde(ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.) seyahatini iptal etmesi

durumunda, ödediği bedel poliçe kapsamındaki limitler çerçevesinde ve poliçe şartlarına göre sigorta şirketi tarafından temin edilecektir.

Seyahat acentesinin katılımcıya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır

2- Tüketici turu gezinin başlamasından 15 gün öncesine kadar tura katılma koşullarını taşıyan istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye

ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden sorumludur.

3- Charter uçuşlarda 21 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

4- Acente, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm

rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret

iadesi yapılmaz.

5- Acente, gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları kısmen veya tamamen iptal

edebilir. Tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen

yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin

tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

III- GENEL HÜKÜMLER

1- Tura katılan tüketicinin; Taşıyıcı hava yolları şirketinin belirlediği ölçü ve ağırlıkta bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve

içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2- Gezi süresince ulaşım araçlarında kaybolan valiz ve diğer eşyalardan acentemiz sorumlu tutulamaz. Bu durumda uluslararası kurallar

geçerlidir.

3- Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ  ve  hizmetleri dahil değildir. Yolcunun gezi tarihinden itibaren 6 ay geçerli pasaportu olması

ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden itibaren en az 21 gün önce acentemize başvurması gerekmektedir. Acentemiz

konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde sorumluluğu kabul etmez. Bu durumlarda ulaşım araçları ile konaklama

tesislerine kayıt yaptıran yolcu için yapılması zorunlu ödemeler yolcudan tahsil edilir.

4- Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acente yetkilisine ve konakladığı

otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış sayılır.

5-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla

görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna

rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) nin Acente aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile

ilgili dava ve takipler ve Acente’nin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması

halinde, Acente ’nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan

tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye

bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

6- Uçak ücretlerinde ve vergilerde oluşabilecek değişiklikler ilan edilen gezi ücretlerine aynı oranda yansıtılır.

7- Acentemiz, yolcularımızla taşıyıcı şirketler arasında mutavassıt sıfatı ile hizmet veren bir kuruluş olup, sonucu ne olursa olsun, uçağın

geç kalkması, tarife değişikliği, iptal arıza, kaza ve yolcularımızın kişisel kusurlarından doğabilecek olaylardan sorumlu tutulamaz.

8- Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususular ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi

tazminat haklarını ortadan kaldırır.

9- Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

10- Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA

ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

 Yetkili İsim Tarih  İmza / Kaşe 

…………………………………….. ………………………………………. 

(SözleĢmeyi okudum ve onaylıyorum.) 
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