
1.gün - İstanbul
Belirtilen havalimanı dış hatlarda bulunma. Uçağa biniş işlemlerinin ardından Bali'e hareket.

2.gün - İstanbul-Bali
Uçakta gece yolculuğu. Pasaport ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından firma temsilcimiz
tarafından alanda karşılanma ve otele transfer. Odalara yerleşmenin ardından dinlenmeniz için serbest
zaman. Geceleme otelimizde.

3.gün - Bali
Otelinizde alınacak açık büfe sabah kahvaltısı ve serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz sonrasında
rehberinizin ekstra olarak organize edeceği Kintamani Volkan Turu'na katılabilirler. Önce Bali'nin
geleneksel danslarında ada kültürünü en iyi yansıtan Barong Dansı izlenmeye gidilir. Daha sonra
dünyanın en pahalı ve en kaliteli incileri olan Endonezya incilerinin bulunduğu mağaza gezilir. Buradan
Kintamani Bölgesi'ne doğru devam edilir. Yol boyunca Batık Ağaç Oymacılığı Resim sanatlarının geliştiği
köyler gezilir, atölyelerde insanların nasıl çalıştığı görülür, istenirse hediyelik eşya alışverişi yapılır.
Kintamani Bölgesi'ne varıldığında yanardağın tam karşısında bir restoranda açık büfe öğle yemeği alınır.
Dönüş yolunda Kutsal Su Tapınağı ziyaret edilir. Daha sonra Bali'nin dünyaca ünlü Pirinç Terasları
görmeye gidilir. Son olarak içinde hala yaşanan Bali Köy Evi ziyaret edilir ve otele dönülür. Geceleme
otelinizde.

Ekstra Kintamani Volkan Turu: 53 USD (Kişi Başı)
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: İngilizce rehber, klimalı ve konforlu araç, giriş ücretleri (Goa
Gajah,Kintamani,Tegalalang)
***Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.

4.gün - Bali
Otelinizde alınacak açık büfe sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz yine
ekstra olarak düzenlenecek tam günlük Nusa Lembognan Adası Turu'na katılabilirler. Bali'nin yakınındaki
Nusa Lembongan adasına gidip orada bir gün geçirebilirsiniz. Bir katamaranla adaya gidilir ve seyahat
sırasında yelkenlinin güvertesinde güneşlenme imkanı vardır. Çeşitli ikramlar yapılır ve adada gün boyu
şnorkel, muz botu, altı cam tekne gezileri limitsiz olarak hizmettedir. Öğle saatinde barbekü öğle yemeği
verilir, şarap ve bira yemekle beraber ücretsizdir. Ada içinde nehir gezisi yapılır, isteyenler özel plajda
günlerine devam edebilirler. Tur sonrası otele dönüş ve geceleme otelinizde.

Ekstra Nusa Lembognan Adası Turu: 109 USD (Kişi Başı)
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: İngilizce rehber, klimalı ve konforlu araç, sabah ve öğlen çay,atıştırmalık
servisi,barbekü öğle yemeği, şnorkel , ada aktiviteleri (muz botu, deniz kayağı)

5.gün - Bali
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Bali'nin eşsiz deniz, kum ve güneşinden yararlanma
imkanı. Dileyen misafirlerimiz öğleden sonra ekstra Tanah Lot Turu'na katılabilirler. Önce adanın 2 büyük
tapınağı olan Mengwi Tapınağı ziyaret edilir. Daha sonra Bali'nin simgelerinden, okyanusun üstünde bir
kayaya inşa edilmiş olan Tanah Lot Tapınağı ziyaret edilir. Burada gün batımı izlendikten sonra otele
dönülür.Geceleme otelinizde.

Ekstra Tanah Lot Turu: 37 USD (Kişi Başı)
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: İngilizce rehber, klimalı ve konforlu araç, tapınak giriş ücretleri
***Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.

6.gün - Bali
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından check out işlemlerimizi yapıyoruz. Havaalanı transfer saatine
kadar Bali'nin eşsiz deniz, kum ve güneşinden yararlanma imkanı. Dileyen misafirlerimiz rehberinizin

Bali Turu (Qatar HY ile) - Tur Broşürü

  

10.12.2020



ekstra olarak organize edeceği Ubud Turu'na katılabilirler. Bali'de yaşam biçimi haline gelmiş el sanatları
ustalarının yer aldığı Ubud Bölgesine doğru yola çıkıyoruz. Tohpati köyünden gelen, batik isimli ürünlerin
meşhur olduğu gümüş el sanatlarının da yer aldığı yerleri görmekteyiz. Bu turumuz da aynı zamanda
Bali'nin maymunları ile meşhur yeri olan 'Monkey Forest' isimli yer de maymunların doğa ve insanlar ile
nasıl iç içe yaşam sürdüklerine tanık oluyoruz. Ubud marketteki alışveriş için serbest zamandan sonra
İstanbul uçuşu için havalimanına transfer oluyoruz.

Ekstra Ubud Turu: 42 USD (Kişi Başı)
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: İngilizce rehber, klimalı ve konforlu araç, giriş ücretleri (Batik fabrikası,
Celuk köyü, Monkey Forest)
***Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.

7.gün - Bali-İstanbul
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından İstanbul uçuşu için havalimanına transfer oluyoruz. Uçağa
biniş işlemlerinin ardından yaklaşık 11 saatlik yolculuk sonrası İstanbul’a varış. Hizmet kalitemizi arttırmak
adına sizlere ileteceğimiz anket formlarını doldurmanız bizim için önemlidir. Bir sonraki seyahatinizde
görüşmek üzere...

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Belirtilen Havayolları ile İstanbul-Bali-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan vergisi
Belirtilen kategori otelde oda-kahvaltı esasında 5 gece konaklama
Havalimanı-Otel-Havalimanı transferleri
Seyahat Sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır) 

Ekstra Turlar

Tam Gün Kintamani Turu (Öğle Yemeği Dahil): 53 USD (Kişi Başı)
Bali yaşamını yemek ve tarım kültüründen başlayıp farklı açılardan görebileceğimiz bu muhteşem turda,
Kintamani bölgesine doğru yola çıkıyoruz. İlk durağımız taşların üzerine oyularak yapılmış 'Elephant
Cave' diğer ismi ile 'Goa Gajah' isimli tapınak olacaktır. Turumuz boyunca dünyaca ünlü sadece
Bali'ye özgü olan' Luwak' isimli lokal kahve ürünlerinin tadımını yapıp Kintamani bölgesindeki dağlar,
köyler ve eşsiz manzaraların yer aldığı Tegalalang bölgesindeki pirinç tarlalarında yolumuza devam
ediyoruz. Bu turumuz esnasında, öğle yemeğimizi, Batur dağı manzarası eşliğinde almaktayız.
***Ücrete Dahil Olan Hizmetler: İngilizce rehber, klimalı ve konforlu araç, giriş ücretleri (Goa
Gajah,Kintamani,Tegalalang) ve öğle yemeği
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır. 

Yarım Gün Ubud Turu: 42 USD (Kişi Başı)
Bali'de yasam biçimi haline gelmiş el sanatları ustalarının yer aldığı Ubud Bölgesi'ne doğru yola
çıkıyoruz. Tohpati köyünden gelen, batik isimli ürünlerin meşhur olduğu gümüş el sanatlarının da yer
aldığı yerleri görmekteyiz. Bu turumuz da aynı zamanda Bali'nin maymunları ile meşhur yeri olan
'Monkey Forest' isimli yer de maymunların doğa ve insanlar ile nasıl iç içe yaşam sürdüklerine tanık
oluyoruz. Ubud marketteki aloşveriş için serbest zamandan sonra otele dönüşümüz gerçekleşecektir.
***Ücrete Dahil Olan Hizmetler: İngilizce rehber, klimalı ve konforlu araç, giriş ücretleri (Batik fabrikasi,
Celuk köyü, Monkey Forest)
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Uluwatu Günbatımı ve Kecak Gösterisi: 27 USD (Kişi Başı)
Uluwatu turumuza 11. Yüzyil'da Hint Okyanusuna bakan kayaların üzerine kurulmuş, deniz seviyesinden
70 metre yükseklikteki bir Hindu tapınağı olan Uluwatu Tapınağı ile başlıyoruz. Burada nefis
günbatımına şahit olup, daha sonra geleneksel Kecak ve Ateş danslarından örnekler seyredeceğimiz
açık hava tiyatrosuna geçeceğiz.
***Ücrete Dahil Olan Hizmetler: İngilizce rehber, klimalı ve konforlu araç, giriş ücretleri (Uluwatu
Temple,Kecak Dance)
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Yarım Gün Tanah Lot Gezisi: 37 USD (Kişi Başı)
Öğleden sonra 15:30'da otelimizden hareket ile okyanus kenarında yer alan eşsiz manzarası bulunan,
doğal bir oluşum olarak ortaya çıkmış kayaların üstüne yapılmış 'Tanah Lot' isimli tapınağa gidiyoruz.
***Ücrete Dahil Olan Hizmetler: İngilizce rehber, klimalı ve konforlu araç, giriş ücretleri 
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Rafting ve Fil Safarisi Turu (Öğle Yemeği Dahil): 125 USD (Kişi Başı)
Bu turumuz da günümüz macera dolu rafting aktivitesi ile başlamaktadır. Öncelikle rafting ile ilgili
güvenlik bilgilerini alıp, eşyalarımızı kilitli dolaplara yerleştiriyoruz. Bu tur da rafting yaparken el
değmemiş eşsiz doğa manzarlarını ve nefes kesici ormanların tadını çıkarabilirsiniz.Rafting aktivitesi
yaklaşık olarak 2 saat sürmektedir.Burada öğle yemeğimizi aldıktan sonra Taro bölgesinde bulunan,
3.5 hektarlık botanik parkın içerisinde fil safarisi turunun keyfine variyoruz.



***Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Klimalı ve konforlu araç ile transferler, Rafting, Elephant Safari Park
giriş ücreti, fil gösterisi, öğle yemeği.
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Fil Safari (Öğle Yemeği Dahil): 86 USD (Kişi Başı)
Taro bolgesi'nin eşsiz bitki örtüsü ile birlikte fil safarisi turunda fillerin yaşam tarzını, nasıl yapıda
olduklarını yakından tanıyıp, bu zeki ve güzel hayvanlar ile gezinti yapmaktayız. Park alanı aynı zamanda
uluslararası alanda da kendini ortaya koymuş fil parkı olarak geçmektedir. Fillerin hepsi Orta ve Guney
Sumatra bölgesinden kurtarılıp bu alanda bakımları yapılıp, yaşamlarını sürdürmektedirler.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Klimalı ve konforlu araç, park girişi, fil gösterisi, öğle yemeği
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Rafting Turu (Öğle Yemeği Dahil): 53 USD (Kişi Başı)
Macera severler icin 33 sarp noktanın yer aldığı, 9.5 km uzunluğundaki nehire geçmeden önce bilgi
aldıktan sonra muazzam manzaralar eşliğinde raftingin keyfini çıkartıyoruz. Profesyonel olarak eğitilmiş
ve uzmanlaşmış nehir rehberleri size detaylı bilgi vermektedir. Manzaralı öğle yemeğimizden sonra
otele dönüyoruz.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Profesyonel rafting rehberi, klimalı ve konforlu araç, öğle yemeği
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Lembongan Adası Turu (Öğle Yemeği Dahil): 109 USD (Kişi Başı)
Lüks katamaran ile Nusa Lembongan bölgesinde yer alan 'Mushroom' isimli koya doğru yola çıkıyoruz.
Burası tropikal bir ada olup, ister adayı keşfedebilir, istenirse dinlenip güneşin tadını çıkarabilir ya da
adada ki çeşitli spor aktivitelerinden yararlanabilirsiniz.
Çocuklar için de uygun aktivitlerin yer aldığı bu ada da barbekü şeklinde hazırlanan öğle yemeğimizin
tadını çıkartıyoruz.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Klimalı ve konforlu araç, sabah ve öğlen çay, atıştırmalık servisi, barbekü
öğle yemeği, şnorkel, ada aktivitleri (muz bot, deniz kayağı)
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Önemli Notlar
Satın alınan tur “Asian Escapes” organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de katılımı muhtemel olacaktır.
İstanbul çıkışlı rehberlik hizmeti verilmemektedir. Rehberlik hizmeti sadece turlar esnasında sağlanmaktadır. 
Bali turlarında tur sayısının 10 kişinin altında kalması durumunda rehberlik hizmeti sağlanamamaktadır. Singapur turlarında ise şehir turu ve transferler esnasında
rehberlik hizmeti İngilizce olarak verilecektir. 
Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 10 kişi katılım şartı gerekmektedir. Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, gezi hareket tarihinden 20 gün
önce tur iptali bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Çocuk fiyatı, aynı odada 2 yetişkin olması durumunda uygulanmaktadır. 1 Yetişkin + 1 Çocuk olması durumunda 2 yetişkin fiyatı uygulanmaktadır.
Otel Voucher belgenizin, uçak biletinizin ve seyahat sigortanızın seyahat süresince yanınızda bulunması gerekmektedir. Bu evrakların yanınızda olmaması
durumunda ülkeye girişlerde sıkıntı yaşanabilmektedir. Acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki misafirlerimize yapılacak sigortalarda sür prim farkı çıkmaktadır. Satış
temsilcimiz bilgi verecektir.
Uçuş saatinden minimum 3 saat öncesinde belirtilen havalimanında olunması gerekmektedir.
Ekstra turlar minimum 20 kişilik katılımlarla gerçekleşir. 20 kişinin altında olan gruplarda tur rehberi fiyatlarda değişiklik yapabilir.
Setur, gerekli gördüğü durumlarda tur kalkışından önce haber vermek kaydıyla rehberlik hizmetini varışa istinaden sağlayabilir.
Setur, önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini bozmadan, turların ve şehirlerin, program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu
değiştirebilir.
Sigorta şirketinin kabul etmesi durumunda; 75 yaş üzeri sigortalıların ani rahatsızlık sonucu tedavi masrafları ödenmez, sadece kaza sonucu tedavi masrafları
karşılanır. 80 yaş üzeri sigortalıların ise tıbbi tedavi masrafları ödenmez, sadece nakil hizmetleri organize edilir ve karşılanır. Sigorta poliçenizin tüm detayları için
satış temsilcinize danışabilirsiniz.
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. Programda belirtilen turlar panoramik olarak yapılacak olup, herhangi bir ören yeri/müze giriş ücreti fiyatlara dahil
değildir.a

Konaklama Notları
Otellere giriş saati en erken 15.00’dir.
Üç kişilik odada konaklama müsaitliğe bağlıdır. Üçüncü kişi için açılır-kapanır ek yatak verilir. Bu yatak tipi standart yataklardan küçüktür.
Kimi otellerde iki ayrı yataklı oda bulunmaması durumunda çift kişilik yataklı bir oda verilebilir. Çift kişilik yatak bulunmaması durumunda da iki ayrı yataklı bir oda
verilebilir.
Tek kişilik odalarda yatak tipi tek kişiliktir. Çift kişilik yataklı oda müsaitlik doğrultusunda verilebilir.
Kimi oteller check-in esnasında kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke edebilir.



Turlarımızda kullandığımız otellerde yapılan rezervasyonlar grup rezervasyonu olup, alınacak kahvaltılar farklı bir salonda gruba özel olarak verilebilir ve standart otel
kahvaltısından farklı olabilir.
Programda belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce bildirilecektir.

Uçuş Notları
Uçak biletleri pasaportunuzda geçen isim/soy isim, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası ve pasaport detaylarına göre kesilmektedir. Bu bilgilerin acentemize hatalı
bildirilmesi durumunda acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş iptallerinden, uçuş saatleri ile parkur değişikliklerinden ve fiyat artışlarından acentamız sorumlu değildir.
Türkiye çıkışlı uçuşlarda bagaj hakkı istisnai durumlar dışında 1 parça/20 kg ile sınırlıdır. Bu ağırlık uçak firması ve gidilecek ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.
Kimi hava yolları grup rezervasyonlarında online check-in ve koltuk seçimine izin vermemektedir. Misafirlerimizin koltuk isteklerini (Müsaitliğe göre) check-in
esnasında kontuar yetkilisine belirtmeleri gerekmektedir. Bazı hava yollarında gruba özel koltuk blokajı yapılmaktadır. Yan yana veya daha önde oturmak isteyen
misafirlerin havalimanında check/in kontuarında işlem yaptırması gerekmektedir.
İç hat bağlantı almak isteyen misafirlerin acentamıza başvurması gerekmektedir. Uçak biletlerinin bağlantılı olarak kesilmesi için iç hat uçuşun acentamızdan
alınması gerekmektedir. İç hat uçuşunu misafirlerimizin kendileri almaları durumunda, uçuşlar bağlanamayacağından olası bir uçuş gecikmesi halinde ana uçuşa
yetişilemezse hava yolları ve acentamızın bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Grup biletlerinden gidiş uçağına binilmediği/kullanılmadığı durumlarda dönüş uçuşu havayolu sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilmektedir.
Gidilecek ülkelerdeki iç/dış hat uçuşlarında bagaj hakları havayollarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu uçuşlarda bagaj taşıma ücretli olabilmektedir.
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.
Uçak biletlerini kendileri alarak (Acentemizin uçak bileti hariç kayıt almayı kabul etmesi halinde) tura katılan misafirlerimizin, grup ile aynı uçuşları kullanmadıkları
takdirde havalimanı-otel-havalimanı transferlerini kullanamayacakları gibi şehir turu veya diğer turlara da katılamayabilirler. Misafirlerin bu durumda grubun oteline
ulaşımları kendi sorumluluklarındadır.
Bazı ülkeler artan güvenlik unsurları nedeniyle cep telefonu ve laptop gibi elektronik aletleri güvenlikte açmanızı isteyebilir. Şarjı olmayan cihazları uçağa almayabilir
ve bu cihazları ayrı bir güvenlik prosedüründen geçirebilir.

Vize ve Pasaport Bilgisi
Yurt Dışı çıkış fonu ücreti fiyatlarımıza dahil değildir. Çıkış harcının yolcular tarafından ödenmesi
gerekmektedir.

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 gerekmemektedir. Güncel vize prosedürü ve işlemleri için Setur Vize
bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
Gümrük geçişlerinde ve sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için,
pasaportunuzda en az 6 boş sayfa olması gerekmektedir. Vize alınmış olması veya vize gerektirmeyen
pasaporta sahip olunması, ülkeye giriş ve çıkış yapılabileceği anlamına gelmeyip, pasaport polisinin
sizi ülkeye giriş izni vermeme veya ülkeden çıkarmama yetkisi bulunmaktadır. Acentemizin bu konuda
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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. Acentemizin doğacak
olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Farklı bir ülkede oturum izni bulunan misafirlerin vize durumlarını, bağlı bulundukları konsolosluklara
bizzat danışmaları gerekmektedir. Acentemizin doğacak olumsuzluklardan dolayı herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
Yırtılmış, yıpranmış veya benzeri tahribatlara uğramış pasaportlar ile seyahat edilememektedir.
18 yaşından küçük bireylerin tek başlarına ya da anne ve babadan sadece bir tanesi ile seyahat
etmesi durumunda hem anneden hem de babadan noter onaylı muvafakatname alması
gerekmektedir. Detaylı bilgiyi Setur vize departmanından alabilirsiniz.

Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Satın alınan tur “Asian Escapes Turizm” organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de
katılımı muhtemel olacaktır

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 10 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
1319,00 USD
1099,00 USD
1099,00 USD

198,00 USD
1049,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Oda KahvaltıBali(5) / 4* Grand Whiz Hotel vb. / 09-16 Nisan (09 - 16 Nisan 2021)



Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 9.04.2021

Saat 16.55'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar da bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük
işlemlerinin ardından saat 19.55'de Qatar Havayolları QR244 seferi ile Doha'ya  hareket. Yerel saat ile

23.59'da Doha'ya varış. Uçak değiştirmenin ardından QR962 seferi ile 10 Nisan 02.30'da Bali'ye
hareket. Geceleme uçakta. Yerel saat ile 17.30'da Bali'e  varış. 

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 16.04.2021

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Qatar Hava Yolları QR961 seferi ile saat 00.35'de Doha'ya
hareket. Yerel saat ile 05.35'de varış. Uçak değiştirmenin ardından QR241 seferi ile 08.50'de İstanbul'a
hareket. Yerel saat ile 13.10'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 10 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
1419,00 USD
1149,00 USD
1149,00 USD

198,00 USD
1099,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 9.04.2021

Saat 16.55'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar da bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük
işlemlerinin ardından saat 19.55'de Qatar Havayolları QR244 seferi ile Doha'ya  hareket. Yerel saat ile

23.59'da Doha'ya varış. Uçak değiştirmenin ardından QR962 seferi ile 10 Nisan 02.30'da Bali'ye
hareket. Geceleme uçakta. Yerel saat ile 17.30'da Bali'e  varış. 

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 16.04.2021

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Qatar Hava Yolları QR961 seferi ile saat 00.35'de Doha'ya
hareket. Yerel saat ile 05.35'de varış. Uçak değiştirmenin ardından QR241 seferi ile 08.50'de İstanbul'a
hareket. Yerel saat ile 13.10'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 10 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
1319,00 USD
1099,00 USD
1099,00 USD

198,00 USD
1049,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 11.05.2021

Saat 16.55'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar da bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük
işlemlerinin ardından saat 19.55'de Qatar Havayolları QR244 seferi ile Doha'ya  hareket. Yerel saat ile

23.59'da Doha'ya varış. Uçak değiştirmenin ardından QR962 seferi ile 12 Mayıs 02.30'da Bali'ye
hareket. Geceleme uçakta. Yerel saat ile 17.30'da Bali'e  varış. 

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 18.05.2021

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Qatar Hava Yolları QR961 seferi ile saat 00.35'de Doha'ya
hareket. Yerel saat ile 05.35'de varış. Uçak değiştirmenin ardından QR241 seferi ile 08.50'de İstanbul'a
hareket. Yerel saat ile 13.10'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
1419,00 USD

Oda KahvaltıBali(5) / 5* The Patra Hotel vb. / 09-16 Nisan (09 - 16 Nisan 2021)

Oda KahvaltıBali(5) / 4* Grand Whiz Hotel vb. / 11-18 Mayıs (11 - 18 Mayıs 2021)

Oda KahvaltıBali(5) / 5* The Patra Hotel vb. / 11-18 Mayıs (11 - 18 Mayıs 2021)



2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 10 Yaş 

1149,00 USD
1149,00 USD

198,00 USD
1099,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 11.05.2021

Saat 16.55'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar da bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük
işlemlerinin ardından saat 19.55'de Qatar Havayolları QR244 seferi ile Doha'ya  hareket. Yerel saat ile

23.59'da Doha'ya varış. Uçak değiştirmenin ardından QR962 seferi ile 12 Mayıs 02.30'da Bali'ye
hareket. Geceleme uçakta. Yerel saat ile 17.30'da Bali'e  varış. 

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 18.05.2021

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Qatar Hava Yolları QR961 seferi ile saat 00.35'de Doha'ya
hareket. Yerel saat ile 05.35'de varış. Uçak değiştirmenin ardından QR241 seferi ile 08.50'de İstanbul'a
hareket. Yerel saat ile 13.10'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış.


