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Phuket Turu
02.12.2018'den t baren kalkışlı

699,00 USD
3.840,66 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Vizesiz

1.Gün: İstanbul - Aktarma Noktası - Phuket
İstanbul bel rt len Havaalanı'ndan check- n şlemler n n tamamlanmasının ardından aktarma noktasına
hareket. Aktarma noktasına varış. Kısa b r bekleme süres n n ardından Phuket'e hareket. Geceleme uçakta.

2.Gün: Phuket
Phuket'e varış. Varışa st naden otel'e transfer. Check- n şlemler n n ardından odalarımıza yerleşme.
Konaklama otel m zde.

3.Gün: Phuket
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Phuket' n eşs z den z, kum ve güneş nden yararlanma
mkanı. D leyen m saf rler m z rehber m z n ekstra olarak düzenleyeceğ turlara katılab l rler. Geceleme
otel m zde.

4.Gün: Phuket
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Phuket' n eşs z den z, kum ve güneş nden yararlanma
mkanı. D leyen m saf rler m z rehber m z n ekstra olarak düzenleyeceğ tura katılab l rler. Geceleme
otel m zde.

5.Gün: Phuket
https://www.setur.com.tr/phuket-turu
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Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Phuket' n eşs z den z, kum ve güneş nden yararlanma
(https://www.setur.com.tr)
mkanı. D leyen m saf rler m z rehber m z n ekstra olarak düzenleyeceğ turlara katılab l rler. Geceleme
otel m zde.

6.Gün: Phuket
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Phuket' n eşs z den z, kum ve güneş nden yararlanma
mkanı. D leyen m saf rler m z rehber m z n ekstra olarak düzenleyeceğ turlara katılab l rler. Geceleme
otel m zde.

7.Gün: Phuket - Aktarma Noktası - İstanbul
Sabah kahvaltısının ardından odalarımızı boşaltıyoruz. Check-out şlemler n n tamamlanmasının ardından
hava alanına transfer. B let, bagaj ve pasaport şlemler n n ardından Aktarma Noktasına hareket. Aktarma
Noktasına varış. Uçak değ şt r p İstanbul'a hareket. İstanbul'a varış ve turumuzun sonu.

Otel B lg ler
Best Western Patong 3* v.b
02 Aralık hareketli tur oteli;
Phuket Ibis Patong 3* vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
Belirtilen Havayolları ile ekonomi sınıf uçuşlar
Belirtilen otelde 5 gece oda kahvaltı konaklama
Tüm alan-otel-alan transferleri
Alan vergileri
Seyahat Sigortası (Turun iptali durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır)

Öneml Notlar
https://www.setur.com.tr/phuket-turu
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Program Asian Escapes Turizm tarafından organize edilmiş olup farklı acente yolcularınında
(https://www.setur.com.tr)
katılımı muhtemel olacaktır.
Ekstra turlar minimum 15 kişinin katılımı doğrultusunda Türkçe Rehberli olacaktır.
Ekstra turların hangi gün yapılacağı rehberin inisiyatifinde olup Phuket'e varışınızda
rehberiniz tarafından konu hakkında bilgilendirileceksiniz.
Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
T.C vatandaşlarına vize uygulanmamaktadır.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli( 15 TL ) dahil değildir.Çıkış harcının yolcular
tarafından ödenmesi gerekmektedir.
2 yaşın altındaki çocukların bagaj hakkı yoktur.
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.
Rehberlik hizmeti sadece turlarda verilmektedir.
Triple konaklama müsaitlik doğrultusunda sunulur. Müsaitlik var ise 3. Kişi için katlanabilir
yatak verilmektedir.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.

Ekstra Turlar
Phuket Fantasie Parkı: Kişibaşı 2400 Thai Bahtı (02-12 Yaş Arası 2000 Thai Bahtı).
https://www.setur.com.tr/phuket-turu
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Bu gece turumuzda
Phuket’in sahil bölgesinden yapacağımız kısa bir yolculuğu takiben
(https://www.setur.com.tr)
Phuket Fantasie adlı eğlence merkezine varıyoruz. Geniş bir alan üzerine kurulu bu parkta
zengin açık büfe bir yemeğimiz var. Daha sonra çok büyük bir salonda ses ve ışık gösterisi
ile zenginleştirilmiş içerisinde hayvanlardan akrobasi hareketlerine kadar genis bir yelpaze
sunan güzel bir show izlenecektir.
Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Park girişi + Açık Büfe Akşam Yemeği + Rehberlik
Phi-Phi Adası Turu: Kişibaşı 2600 Thai Bahtı (02-12 YAŞ 1800 Thai Bahtı)
Andaman Denizi’nin özel adalarından biridir. Phuket Adası’nda köyler arasında kısa bir kara
yolculuğu ile limana varış. Limanda adaya gideceğimiz sürat botuna yerleşiyoruz. Phi Phi
Adalarından ilk önce The Beach filminin çekildiği Maya Beach'e gidiyoruz. Turkuaz renkli
denizi ve bembeyaz kumsalı ve doğallığı ile sizi büyüleyecektir. Maya Beach'de vereceğimiz
serbest zamanda, denize girip, bol bol resim çekebilirsiniz. Ardından mercan kayalıkları ve
rengarenk balıklarını görmek için snorkel yapabileceğiniz özel bir alanda mola veriyoruz.
Daha sonra maymunları beslemek için, maymunların yaşadığı adaya yanaşarak onları
besleme imkanınız olacaktır. Öğle yemekli yapılan bu turumuzda Phuket'e göre daha bakir
olan doğa harikası adaları, mercan kayalıklarını ve muhteşem renkli balıkları rahatlıkla
görebilecek ve turkuaz renkli berrak sularında dilediğinizce yüzebileceksiniz.
Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Açık Büfe Öğle Yemeği + Rehberlik
******Bu turumuz minimum 16 kişinin katılımı olduğu takdirde özel transfer ve özel bot
ile gerçekleşmektedir. Bu durumda tur ücreti 3000 THAI BAHT olacaktır. 16 kişinin altındaki
katılımlarda transfer ve botlarda karışık gruplar halinde yapılmaktadır. Bölgedeki hava
şartlarına bağlı olarak bazı tarihlerde botlarla değil büyük katamaranlar ile (Yaklaşık 400
kişilik) tur gerçekleştirilebilir. Havanın uygun olmayacağını düşündüğümüz tarihlerde,
olabilecek risklere karşı katamaran önerilmekte ancak Katamaran ile yapılacak turlarda tek
bir bölgeye gidilmekte ve Maya Beach’e, Maymunlar adasına veya benzeri küçük koylara
uğranmamaktadır. Tur tarihindeki hava şartlarına göre rehberiniz bilgi verecektir.
Simon Kabare Show Turu: 1400 Thai Baht (02-12 Yaş 1100 Thai Baht)
Rengarenk kostümler, danslar ve şarkılar eşliğinde hazırlanan Thailand’in meshur kabare
show’unu izleme firsati.
https://www.setur.com.tr/phuket-turu
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Ücrete Dahil (https://www.setur.com.tr)
Hizmetler : Ulaşım + Show
** Bu turumuz minimum 10 kişinin katılımı olduğu takdirde özel transfer ile
gerçekleşmektedir. 10 kişinin altındaki katılımlarda transfer karışık gruplar halinde
yapılmaktadır.
Fil Safarisi: 1100 Thai Baht (02-12 Yaş 500 Thai Baht'ı)
Tayland’ın simgesi olan fillerle safarinin tadına varma fırsatını bulacaksınız. Özel eğitilmiş
olan filleri hem besleyip hem de hoş vakit geçireceğiniz bu gezide şapkanızı ve fotoğraf
makinenizi unutmayın. Fil ile gezinti yaklaşık 30 dakika sürmektedir.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ulaşım + Fil Gezisi
** Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması
katılımlarda karışık gruplarla birlikte yapılacaktır.

bulunmaktadır.

10

kişinin

altındaki

James Bond Adası Turu:
Cruise/Yat ile: 2600 Thai Bahtı (02-12 Yaş 1800 Thai Bahtı)
Orjinal ismiyle Koh Tapu ve Nail Adası olarak bilenen ada 1974 yılında çevrilen „The Man
with the Golden Gun“ James Bond filmiyle ünlenmiş ve James Bond adası olarak anılmaya
başlamıştır. Cruise teknesi ile yapacağımız yolculuğumuzun ardından James Bond filminin
çevrildiği yerleri görme ve alışveriş yapma imkanını da bulacağız. Bu gezi sonrası küçük
kanolar ile çevre adacıklarda bulunan küçük doğal mağaralara girme imkanı. Deniz
mahsüllerinden oluşan öğle yemeğinin ardından otelimize transfer.
Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Öğle Yemeği + Rehberlik
** Bu turumuz minimum 16 kişinin katılımı olduğu takdirde özel transfer ve karışık cruise
teknesi/sürat motoru ile gerçekleşmektedir. 16 kişinin altındaki katılımlarda belirtilen
transferler karışık gruplar halinde yapılmaktadır. 16 kişi üstü katılımlarda turumuz özel
transfer ve gruba özel Sürat Bot ile yapılacak olup kişi başı tur ücreti 3000 Thai Bahtı
olacaktır.)
PHUKET TURU
https://www.setur.com.tr/phuket-turu
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800 THAI BAHT ( 03-12 YAŞ 400 THAI BAHT)
(https://www.setur.com.tr)

Kisa surede cok sey yapabileceginiz cok keyifli bir tur Phuket turu. Guzel manzara
noktalarinin yaninda Tayland’in en meshur tapinaklarindan biri olan Wat Chalong tapinagini
gezip muhtesem fotograflar cekme imkani bulacaksiniz. Kaju fabrikasinda bolgenin meshur
kajularini ve kuru meyvelerini hem tadim hem de alisveris yapma imkaniniz var.Teak agaci
el oymalarinida yakindan gorebildiginiz turda , Phuket’in olmazsa olmaz ve dunyada tek
olan kaplan parki Tiger Kingdom’da ilacsiz , zincirsiz kaplanlarla son derece guvenli bir
sekilde yakinlasma ve fotograf cekme imkaniniz da var. Yine arzu edenler icin yol uzerinde
durulacak Fil safari kamplarinda filleri yakindan gorebilirsiniz.
** Bu turumuzda alinan ucret sadece arac ve rehberlik icindir. Tiger Kingdom , Fil safari ya
da diger aktivitelerde misafirlerimiz soz konusu aktivite ucretlerini ilgili yerlere
yapacaklardir.
Ekstra turlarımızın geneli minimum 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir. 10 kişinin
altındaki katılımlarda maliyetlerden dolayı satış fiyatlarında farklılıklar gösterebilmektedir.
Bu nedenle bazı turlarda fiyatlar kademeli olarak yapılmaktadır. Oluşan fiyat farkı
rehberiniz tarafından bildirilecektir. Kişi sayısı sebebi ile özel transfer verilemeyecek
turlarda lokal transfer araçları ortak kullanılacaktır. Detaylı bilgi rehberiniz tarafından
bildirilecektir.
Fiyatlar baht üzerinden değerlendirilmekte olup turun yapılacağı tarihe göre değişiklik
gösterebilmektedir.

Yerel H zmetler Hakkında Öneml B lg lend rme
Satın almış olduğunuz tur paketi “Asian Escapes Turizm” tarafından düzenlenmektedir.
Havalimanı karşılamaları ve diğer tüm yerel hizmetler “Asian Escapes Turizm” tarafından
organize edilmektedir. Farklı acente misafirlerinin de tura katılımı muhtemeldir.

Phuket(5) 02-08 Aralık / Qatar Hava Yolları

https://www.setur.com.tr/phuket-turu
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Tar h
02.12.2018
08.12.2018

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 - 10 yaş

699,00 USD

879,00 USD

649,00 USD

699,00 USD

Phuket(5) 28 Ocak-03 Şubat / Qatar 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 - 10 yaş

849,00 USD

849,00 USD

1.049,00 USD

799,00 USD

Tar h
28.01.2019
03.02.2019

Phuket(5) 30 Ocak-05 Şubat / Qatar 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 - 10 yaş

849,00 USD

849,00 USD

1.049,00 USD

799,00 USD

Tar h
30.01.2019
05.02.2019

Phuket(5) 12-18 Şubat / Qatar Hava Yolları
Ç
Tar h
12.02.2019
18.02.2019

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 - 10 yaş

799,00 USD

799,00 USD

999,00 USD

749,00 USD

Phuket(5) 17-23 Şubat / Qatar Hava Yolları
https://www.setur.com.tr/phuket-turu

7/9

13.11.2018

Phuket Turu | Setur | 444 28 22 | Setur

Tar h
17.02.2019
23.02.2019

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 - 10 yaş

799,00 USD

999,00 USD

749,00 USD

799,00 USD

Phuket(5) 24 Şubat-02 Mart / Qatar 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 - 10 yaş

799,00 USD

799,00 USD

999,00 USD

749,00 USD

Tar h
24.02.2019
02.03.2019

Phuket(5) 03-09 Mart / Qatar 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 - 10 yaş

799,00 USD

799,00 USD

999,00 USD

749,00 USD

Tar h
03.03.2019
09.03.2019

Phuket(5) 10-16 Mart / Qatar Hava Yolları
Ç
Tar h
10.03.2019
16.03.2019

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 - 10 yaş

799,00 USD

799,00 USD

999,00 USD

749,00 USD

Phuket(5) 17-23 Mart / Qatar Hava Yolları
https://www.setur.com.tr/phuket-turu
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Tar h
17.03.2019
23.03.2019

https://www.setur.com.tr/phuket-turu

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 - 10 yaş

799,00 USD

999,00 USD

749,00 USD

799,00 USD
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