(https://www.setur.com.tr)

M am Turu

24.02.2019'den t baren kalkışlı

899,00 USD
4.748,07 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Türkçe Rehberli

1.Gün: İstanbul-M am
Atatürk Haval manında check- n, bagaj ve gümrük şlemler n n ardından Türk Hava Yollarının tar fel sefer le
M am 'ye uçuş. Yaklaşık 13 saatl k b r uçuşun ardından M am Internat onal Haval manına varış. Haval manında
s zler bekleyen rehber n z eşl ğ nde otel m ze transfer. Odaların dağılımından sonra d nlenmek ç n serbest vak t.
Geceleme otel m zde.

2.Gün: M am
Sabah serbest vak t. Arzu eden m saf rler m z rehber m z n ekstra olarak düzenleyeceğ M am turuna katılab l rler.
Bu tur esnasında Coconut Grove, şu anda da beled ye b nası olarak kullanılan esk Panamer kan havayollarının den z
uçağı term nal n gördükten sonra Mar na da fotoğraf molası vereceğ z. B rb r nden güzel evlerden oluşan Coral
Gables, esk den Mercan maden olan ve şu an halka açık havuza dönüştürülen meşhur Mercan havuzu, Tar h
B ltmore otel , Bay S de, M am Beach, L ncoln road, önünde fotoğraf çekeceğ m z M am beach' n semboller nden
b r olan Versace'n n mal kanes , zeng nler n mahalles , Kübalı göçmenler n oturduğu büyük b r mahalle olan L ttle
Havana, şehr n esk harabe bölgeler nden olan ve şu an tüm dünyadan ünlü sokak boyama sanatçılarıyla beraber
dev b r projeyle devasa sanat eser ne çevr len Wynwood bölges göreceğ m z yerler arasında. Tur sonrası otel m ze
transfer. Geceleme otel m zde.

3.Gün: M am
Üçüncü günümüzde alışver ş yapmak, d nlenmek ve çevrey tanımak ç n serbest zaman. Arzu edenler rehber n
ekstra olarak düzenleyeceğ ve Kuzey Amer ka kıtası'nın en uç noktası olan ayrıca Küba’ya en yakın ABD şehr Key
West turuna katılab l rler. ABD n n doğu kıyısındak en güney kasabası olan Key West ‘e yapacağımız bu tam günlük
turda özel aracımızla sabah erken M am ’den ayrılacağız. Yaklaşık 3 saat sürecek key fl yolculuğumuz esnasında
Flor da Keys olarak adlandırılan r l ufaklı b rçok adacıktan geçecek bunları b rb r ne bağlayan k lometrelerce
uzunluktak köprülerden okyanusun muhteşem reng n fotoğraflama şansına sah p olacaksınız. Yolda vereceğ m z
molalarda Flor da ada hayat n fotoğraflama şansımız olacak. Key West’e varışımızda burayı tanıtan kısa b r
panarom k şeh r turu yapacağız. Bu turumuz esnasında Southernmost po nt, ünlü yazar Ernest Hem ngway’ n ev ,
esk başkanlardan Harry S. Truman’ın kışlık ev , Key West mar nası üzer nde b rçok bar ve restoranın bulunduğu
Duval caddes göreceğ m z yerler arasında. Aksam gün batımını seyretmek üzere Isla Morada'ya yola cıkıyoruz.
Meşaleler ve canlı müz k eşl ğ nde gün batımını seyred yoruz. Bu muhteşem molanın ardından otele dönüş. Bu
turumuz da zaman sınırlaması yoktur dolayısı le hem Key West' doya doya yasayab l r hemde Flor da adacıklarının
meşhur gün batımını göreb l rs n z. Geceleme otel m zde.

4.Gün: M am
Sabah serbest vak t.Arzu eden m saf rler m z rehber m z n ekstra düzenleyeceğ Bays de ve M am 'de Yıldızlar ad s
tekne turuna katılab l r. Bu turumuzda Ünlüler n muhteşem v llalarını ve M am Körfez n ve South Beach n batısını
görme mkanı bulacaksınız. Bu muhteşem gez n n ardından Bays de bölges nde yemek ve al şver ş mkanı
akşamüzer otele dönüş. Geceleme otel m zde.

5.Gün: M am(https://www.setur.com.tr)

Sabah serbest vak t.Arzu eden m saf rler m z rehber m z n ekstra düzenleyeceğ Sawgrass M lls alışver ş turunda
s zlere özel nd r mlerden faydalanarak katılab l rler. B r çok ünlü markayı fabr ka satış f yatına satın alab leceğ n z
Sawgrass M lls alışver ş turunun ardından Fort Lauderdale ve Hollywood bölgeler n n sah l kes mler n ve Kuzey
plaj n da gezerek otel m ze donuyoruz.

6.Gün: M am
Sabah serbest vak t. Arzu eden m saf rler rehber n ekstra düzenleyeceğ Everglades M ll Park turuna katılab l r.
F lmlerde görduğümuz a r boatlarla dünyanın en yavas nehr lakaplı Everglades'te safar yapıp b z m ç n hazırlanan
göster ler seyred yoruz, sonrasında ünlu Dolph n Mall da yemek ve al şver ş molası ver p akşam üzer otel m ze
geç yoruz

7.Gün: M am
Sabah kahvaltıdan sonra serbest zaman. Gününüzü meşhur M am Beach'te den ze g rerek, sörf yaparak ve
güneşlenerek geç reb l rs n z. Geceleme otel m zde

8.Gün: M am -İstanbul
Akşam üstü M am Haval manına transfer. Check- n, pasaport ve gümrük şlemler nden sonra Türk Hava Yollarının
sefer le İstanbul'a hareket. Geceleme uçakta.

9.Gün: İstanbul
Yerel saat le İstanbul Atatürk Haval manı'na varış. Turumuzun sonu.

Otel B lg ler
Hampton Inn Miami Airport West Hotel 3* vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Hava Yolları ile İstanbul - Miami - İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti
Miami'de belirtilen veya benzeri otelde 7 gece oda kahvaltı bazında konaklama
Transferler
Türkçe rehberlik hizmeti (Varışa istinaden başlayacaktır)
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Otellerdeki kişisel harcamalar ( mini bar, kuru temizleme, vs )
Programda belirtilmemiş olan yemekler ve turlar. (Öğle ve Akşam Yemekleri)
ABD vize ücreti
Yurt dışı çıkış fonu(15 TL)

Öneml Notlar
***Satın alınan tur SNA Travel organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de
katılımı muhtemel olacaktır.
Bu turda Türkiye çıkışlı rehberlik hizmeti bulunmamaktadır. Rehber grubu inişte karşılamaktadır.
Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.

Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 15 kişi katılım şartı gerekmektedir.
(https://www.setur.com.tr)

Programda belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce
bildirilecektir.
Yerel
otoriteler
tarafından
gezilmesine,
gidilmesine
herhangi
bir
sebeple
izin
verilmeyen/verilemeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezilerin ya da turların yapılamamasından
acentemiz sorumlu değildir.
Kimi oteller check-in esnasında kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke
edebilir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Türk vatandaşları için vize gerekmektedir. Güncel vize prosedürü ve işlemleri için Setur Vize
bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
Türk vatandaşı olmayan ya da çifte vatandaşlığı olup da diğer ülke pasaportunu kullanarak tura
katılacak olan misafirlerin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize
prosedürünü ilgili konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir.
Farklı bir ülkede oturum izni bulunan misafirlerin
konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir.

vize

durumlarını

bağlı

bulundukları

Ziyaret edilen ülke Türk vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin geçerli
pasaportunuzda olması gerekmektedir. İptal edilmiş bir pasaporttaki vize geçerli bir vize dahi olsa,
bu vize/pasaport ile seyahat edilememektedir.
Triple konaklama imkanı müsaitliğe göre verilmektedir. 3. kişi için katlanabilir yatak verilir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüketicinin gezisinin başlamasına 30 gün kalaya kadar (gezinin başlangıç günü sayılmaz) tura
katılmaktan vazgeçmesi durumunda ödemiş olduğu ücretin tamamı (uçak bileti hariç) iade edilir.
Ancak yurt dışı seyahatlerinde vize hizmeti verilmiş ise iade edilmez.
Bazı turlarımızda Dış Hat Uçak Biletleri (Türkiye çıkış/dönüş) tur kalkışı kesinleştiğinde kesilebilir.
Bu biletlerde havayolundan gelecek ceza işlemine göre değerlendirilecektir.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

Ekstra Turlar
Miami Şehir Turu 60 Usd
Bu tur esnasında Coconut Grove, şu anda da belediye binasi olarak kullanılan eski Panamerikan
havayollarının deniz uçağı terminalini gördükten sonra Marina da fotoğraf molası vereceğiz. Bir
birinden güzel evlerden oluşan Coral Gables, eskiden Mercan madeni olan ve şu an halka açık
havuza dönüştürülen meşhur Mercan havuzu, Tarihi Biltmore oteli, Bay Side, Miami Beach, Lincoln
road, önünde fotoğraf çekeceğimiz Miami beach'in sembollerinden biri olan Versace'nin
malikanesi, zenginlerin mahallesi, Kübalı göçmenlerin oturduğu büyük bir mahalle olan Little

Havana, şehrin eski harabe bölgelerinden olan ve şu an tüm dünyadan ünlü sokak boyama
(https://www.setur.com.tr)
sanatçılarıyla beraber dev bir projeyle devasa sanat eserine çevrilen Wynwood bölgesi
göreceğimiz yerler arasında.
Yıldızlar Adası Tekne Turu 40 Usd
Miami Şehrinin en elit kısmında yer alan yıldızlar adasında. Sinema ve müzik dünyasının en
meşhur kişilerinin evlerini yakından görme fırsatını bulacaksınız. Gloria Estefan , Julio Igleases
Madonna ve Frank Sinatra ve daha birçok ünlünün ve bu adada yer alıyor.
Everglades Turu 80 Usd
Florida bölgesinin en büyük doğal parkı olan Everglades'de Hovercraft'lar ile yapacağımız tur
sırasında Florida'nın doğal faunası hakkında bilgi sahibi olacağız. Daha sonra uğrayacağımız
timsah çiftliğinde bölgeye özgü timsahları ve yapacakları şovu seyredeceğiz. Tur sonrası özel
aracımız ile limanımıza transferimiz olacak.
Key West Turu 150 Usd
ABD nin doğu kıyısındaki en güney kasabası olan Key West ‘e yapacağımız bu tam günlük turda
özel aracımızla sabah erken Miami’den ayrılacağız. Yaklaşık 2,5 saat sürecek keyifli yolculuğumuz
esnasında Florida Keys olarak adlandırılan irili ufaklı birçok adacıktan geçecek bunları birbirine
bağlayan kilometrelerce uzunluktaki köprülerden okyanusun muhteşem rengini fotoğraflama
şansına sahip olacaksınız. Key West’e varışımızda burayı tanıtan kısa bir panoramik şehir turu
yapacağız. Bu turumuz esnasında Southernmost point, ünlü yazar Ernest Hemingway’in evi, eski
başkanlardan Harry S. Truman’ın kışlık evi , Key West marinası üzerinde birçok bar ve restoranın
bulunduğu Duval caddesi göreceğimiz yerler arasında. Akşamüzeri Mallory Meydanında sokak
göstericilerinin şovlarını seyrederken içkilerinizi yudumlayabilirsiniz. Tur bitiminde Miami’ye dönüş

Yerel H zmetler Hakkında Öneml B lg lend rme
Satın alınan tur SNA Travel organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de katılımı
muhtemel olacaktır.

M am (6) 24 Şubat-03 Mart / Türk Hava Yolları
Ç

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

899,00 USD

899,00 USD

1.299,00 USD

199,00 USD

899,00 USD

Tar h
24.02.2019
02.03.2019

M am (6) 17-24 Mart / Türk Hava Yolları
Ç

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

899,00 USD

899,00 USD

1.299,00 USD

199,00 USD

899,00 USD

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

Tar h
17.03.2019
23.03.2019

M am (6) 06-13 N san / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tar h
06.04.2019
12.04.2019

Ç (https://www.setur.com.tr)
K ş l k Oda Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

899,00 USD

1.299,00 USD

199,00 USD

899,00 USD

899,00 USD

M am (6) 27 N san-04 Mayıs / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
27.04.2019
03.05.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

899,00 USD

899,00 USD

1.299,00 USD

199,00 USD

899,00 USD

