31.10.2019

Bali Turu Qatar HY - Tur Broşürü

1.gün - İstanbul-Aktarma Noktası-Bali
Belirtilen Havalimanı Dış Hatlar Terminalinden bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından aktarma
noktasına hareket. Varışa istinaden kısa bir bekleyişin ardından uçak değiştirip Bali'ye hareket.
Geceleme uçakta.

2.gün - Bali
Baliye varışımıza istinaden pasaport ve gumruk islemlerinin tamamlanmasinin ardindan, firma temsilcimiz
tarafindan alanda karsilanma ve otele transfer. Odalara yerlesmenin ardindan dinlenmeniz icin serbest
zaman.

3.gün - Bali
Otelinizde alinacak acik bufe sabah kahvaltisi ve serbest zaman. Dileyem misafirlerimiz sonrasinda
rehberinizin extra olarak organize edecegi Kintamani Volkan Turu'na katılabilirler. Önce Bali'nin
geleneksel danslarında ada kültürünü en iyi yansıtan BARONG DANSI izlenmeye gidilirDaha sonra
dünyanın en pahalı ve en kaliteli incileri olan Endonezya incilerinin bulunduğu mağaza gezilir.Buradan
Kintamani Bölgesi'ne doğru devam edilir. Yol boyunca BATIK AGAC OYMACILIGI RESIM sanatlarının
geliştiği köyler gezilir, atölyelere insanların nasıl çalıştığı görülür, istenirse hediyelik eşya alışverişi yapılır.
Kintamani Bölgesi'ne varıldığında yanardağın tam karsısında bir restoranda acık büfe öğle yemeği alınır.
Dönüş yolunda KUTSAL SU TAPINAGI ziyaret edilir. Daha sonra Bali
nin dünyaca ünlü PİRİNÇ
TERASLARI görmeye gidilir. Son olarak içinde halen yaşanan BALİ KÖY EVI ziyaret edilir ve otele
dönülür. Geceleme otelinizde.
Ekstra Kintamani Volkan Turu: 53-USD (KİŞİ BAŞI)

4.gün - Bali
Otelinizde alinacak acik bufe sabah kahvaltisinin ardindan serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz yine
extra olarak duzenlenecek 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, banana boat, altı cam tekne gezileri limitsiz olarak hizmettedir. Öğle saatinde
barbeque 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 (KİŞİ BAŞI)

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 Loh Turu'na katılabilirler. Önce adanın 2 büyük
tapınağı olan MENGWI TAPINAĞI ziyaret edilir Daha sonra Bali nin simgelerinden, okyanusun üstünde
bir kayaya inşa edilmiş olan TANAH LOT TAPINAĞI ziyaret edilir. Burada gün batimi izlendikten sonra
otele dönülür.Geceleme otelinizde.
Ekstra Tanah Loh Turu: 37-USD (KİŞİ BAŞI)

6.gün - Bali
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Bali'nin eşsiz deniz, kum ve güneşinden yararlanma
imkanı.Dileyen misafirlerimiz rehberinizin extra olarak organize edecegi Ubud Turu'na katılabilirler.Bali'de
yasam bicimi haline gelmis el sanatlari ustalarinin yer aldigi UBUD Bolgesine dogru yola
cikiyoruz.Tohpati koyunden gelen, batik isimli urunlerin meshur oldugu gumus el sanatlarinin da yer aldigi
yerleri gormekteyiz. Bu turumuz da ayni zamanda Bali'nin maymunlari ile meshur yeri olan 'Monkey
Forest' isimli yer de maymun arkadaslarin doga ve insanlar ile nasil ic ice yasam surduklerine tanik
oluyoruz. UBUD marketteki alisveris icin serbest zaman dan sonra otele donusumuz gerceklesecektir.

Geceleme Otelimizde.
Ekstra Ubud Turu: 42-USD (Kişi Başı)
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ingilizce rehber, klimali ve konforlu arac, giris ucretileri (Batik fabrikasi,
Celuk koyu, Monkey Forest)
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.

7.gün - Bali-Aktarma Noktası-İstanbul
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve havalimanına transfer. Bali'den
ayrılıyoruz, aktarma noktasına hareket ardından uçak değiştirip İstanbul'a uçuyoruz. İstanbul belirtilen
Havalimanı'na varış. Turumuzun sonu.
Fiyata dahil olan hizmetler
Qatar Havayolları ile ekonomi sınıf uçuşlar
Alan-otel-alan transferleri
Belirtilen otellerde 5 gece oda kahvaltı konaklama
Seyahat Sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)
Önemli Notlar
**Program Asian Escapes Turizm tarafından organize edilmiş olup farklı acente yolcularınında katılımı
muhtemel olacaktır.
**T.C vatandaşlarına vize uygulanmamaktadır.
**Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Uçuş saatinden minimum 3 saat öncesinde belirtilen Havalimanı'nda olunması
gerekmektedir.
Kesin otel ve uçuş bilgisi tur kalkış tarihinden 2 gün önce tarafınıza bildirilecektir.
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli( 50 TL ) dahil değildir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
İstanbul çıkışlı rehberlik hizmeti verilmemektedir.
Havayolları istediği anda bagaj kurallarını haber vermeksizin değiştirebilirler. 2 yaşın
altındaki çocukların bagaj hakkı yoktur.
Triple konaklama müsaitlik doğrultusunda sunulur. Müsaitlik var ise 3. Kişi için
katlanabilir yatak verilmektedir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir. Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu
değildir.
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

BALİ TURLARI
TAM GÜN KİNTAMANİ TURU (ÖĞLE YEMEĞİ DAHİL): 53 USD (KİŞİ BAŞI)
Bali yasaminin yemek ve tarim kulturunden baslayip farkli acilar dan gorebilecegimiz bu muhtesem tur
da, Kintamani bolgesine dogru yola cikiyoruz. Ilk duragimiz taslarin uzerine oyularak yapilmis 'Elephant
Cave' diger ismi ile 'Goa Gajah' isimli tapinak olacaktir. Turumuz boyunca Dunyaca unlu sadece Bali'ye
ozgu olan' Luwak' isimli lokal kahve urunlerinin tadimini yapip Kintamani bolgesindeki daglar, koyler ve
essiz manzaralarin yer aldigi Tegalalang bolgesindeki pirinc tarlalari'nda yolumuza devam ediyoruz. Bu
turumuz esnasinda, ogle yemegimizi, Batur dagi manzarasi esliginde almaktayiz.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ingilizce rehber, klimali ve konforlu arac, giris ucretleri (Goa
Gajah,Kintamani,Tegalalang) ve ogle yemegi
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.

YARIM GÜN UBUD TURU: 42 USD (KİŞİ BAŞI)
Bali'de yasam bicimi haline gelmis el sanatlari ustalarinin yer aldigi UBUD Bolgesine dogru yola
cikiyoruz.Tohpati koyunden gelen, batik isimli urunlerin meshur oldugu gumus el sanatlarinin da yer aldigi
yerleri gormekteyiz. Bu turumuz da ayni zamanda Bali'nin maymunlari ile meshur yeri olan 'Monkey
Forest' isimli yer de maymun arkadaslarin doga ve insanlar ile nasil ic ice yasam surduklerine tanik
oluyoruz. UBUD marketteki alisveris icin serbest zaman dan sonra otele donusumuz gerceklesecektir.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ingilizce rehber, klimali ve konforlu arac, giris ucretileri (Batik fabrikasi,
Celuk koyu, Monkey Forest)
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.

ULUWATU GÜNBATIMI VE KECAK GÖSTERİSİ: 27 USD (KİŞİ BAŞI)
Uluwatu turumuza 11. Yuzyil'da Hint okyanusuna bakan kayalarin uzerine kurulmus, deniz seviyesinden 70
metre yukseklikteki bir Hindu tapinagi olan Uluwatu Tapinagi ile basliyoruz. Burada nefis gunbatimina
sahit olup, daha sonra geleneksel Kecak ve Ates danslarindan ornekler seyredecegimiz acik hava

tiyatrosuna gececegiz.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: IIngilizce rehber, klimali ve konforlu arac, giris ucretleri (Uluwatu
Temple,Kecak Dance)
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.

YARIM GÜN TANAH LOT GEZİSİ: 37-USD (KİŞİ BAŞI)
Ogleden sonra 15:30'da otelimiz'den hareket ile okyanus kenari'nda yer alan essiz manzarasi bulunan,
dogal bir olusum olarak ortaya cikmis kayalarin ustune yapilmis 'Tanah Lot' isimli tapinaga gidiyoruz.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ingilizce rehber, klimali ve konforlu arac, giris ucretleri (Uluwatu
Temple,Kecak Dance)
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.

RAFTİNG VE FİL SAFARİSİ TURU (ÖĞLE YEMEĞİ DAHİL): 125 USD (KİŞİ BAŞI)
Bu turumuz da gunumuz macera dolu rafting aktivitesi ile baslamaktadir. Oncelikle rafting ile ilgili guvenlik
bilgileri alip, esyalarimizi kilitli dolaplara yerlestiriyoruz. Bu tur da rafting yaparken el degmemis essiz
doga manzarlarini ve nefes kesici ormanlarin tadini cikarabilirsiniz.Rafting aktivitesi yaklasik
olarak 2 saat surmektedir. Burada ogle yemegimizi aldiktan sonra Taro bolgesinde
bulunan, 3.5 hektarlik botanik parkin icerisinde fil safarisi turunun keyfine variyoruz.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Klimali ve konforlu arac ile transferler, Rafting, Elephant Safari Park giris
ucreti, fil gosterisi, ogle yemegi.
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.

FİL SAFARİ(ÖĞLE YEMEĞİ DAHİL): 86-USD (KİŞİ BAŞI)
Taro bolgesi'nin essiz bitki ortusu ile birlikte fil safarisi turunda fillerin yasam tarzini, nasil yapida
olduklarini yakindan taniyip, bu zeki ve guzel hayvanlar ile gezinti yapmaktayiz. Park alani ayni zamanda
Uluslararasi alanda'da kendini ortaya koymus fil parki olarak gecmektedir. Fillerin hepsi Orta ve Guney
Sumatra bolgesinden kurtarilip bu alanda bakimlari yapilip, yasamlari surdurulmektedir.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Klimali ve konforlu transfer araci, park girisi, fil gosterisi, ogle yemegi
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.

RAFTİNG TURU (ÖĞLE YEMEĞİ DAHİL):53-USD (KİŞİ BAŞI)
Macera severler icin 33 sarp nokta nin yer aldigi, 9.5 km uzunlugundaki nehire gecmeden once bilgi
aldiktan sonra muazzam manzaralar esliginde rafting'in keyfini cikartiyoruz. Profesyonel olarak egitilmis
ve uzmanlasmis nehir rehberleri size detayli bilgi vermektedir. Manzarali ogle yemegimizden sonra otele
donusumuz gerceklesecektir.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Profesyonel rafting rehberi, klimali ve konforlu arac ile transferler, ogle
yemegi
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.

LEMBONGAN ADASI TURU (ÖĞLE YEMEĞİ DAHİL):109-USD (KİŞİ BAŞI)
Luks katamaran ile Nusa Lembongan bolgesinde yer alan 'Mushroom' isimli koya dogru yola cikiyoruz.
Burasi tropikal bir ada olup, ister adayi kesfedebilir, ister dinlenip gunesin tadini cikarabilir, isterseniz de
ada daki cesitli spor aktivitelerinden yararlanabilirsiniz.
Cocuklar icin de uygun aktivitlerin yer aldigi bu ada da barbeku seklinde hazirlanan ogle yemegimizin
tadini cikartiyoruz.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Klimali ve konforlu arac ile tranasfer, sabah ve oglen cay, atistirmalik
servisi, barbeku ogle yemegi, snorkel, ada aktivitleri (banana bot, deniz kayagi)
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.
Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Satın alınan tur Asian Escapes organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de katılımı
muhtemel olacaktır.

Bali(5) 22-28 Ocak / 4* Grand Whiz Hotel vb. (22 - 28 Ocak 2020)
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
1219,00 USD
999,00 USD
999,00 USD
198,00 USD
949,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Oda Kahvaltı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 22.01.2020
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Qatar Hava Yollarına ait QR 242 tarifeli seferi ile saat 20:10'da
Doha'ya hareket. Yerel saat 00:20'de Doha'ya varış. Saat 02:45'de QR 962 sefer sayılı uçuş ile Bali'ye
hareket. Yerel saat ile 17:30'da varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 28.01.2020
Qatar Hava Yollarına ait QR 965 sefer sayılı uçuş ile saat 09:35'de Bali'den Doha'ya hareket. Yerel saat
14:35'de Doha'ya varış. QR 237 sefer sayılı uçuş ile 18:00'da İstanbul'a hareket. Saat 22:45'de İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış.

Bali(5) 22-28 Ocak / 5* Ayodya Resort Hotel vb. (22 - 28 Ocak 2020)
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

Oda Kahvaltı

Kişi Başı Fiyat
1419,00 USD
1099,00 USD
1099,00 USD
198,00 USD
1049,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 22.01.2020
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Qatar Hava Yollarına ait QR 242 tarifeli seferi ile saat 20:10'da
Doha'ya hareket. Yerel saat 00:20'de Doha'ya varış. Saat 02:45'de QR 962 sefer sayılı uçuş ile Bali'ye
hareket. Yerel saat ile 17:30'da varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 28.01.2020
Qatar Hava Yollarına ait QR 965 sefer sayılı uçuş ile saat 09:35'de Bali'den Doha'ya hareket. Yerel saat
14:35'de Doha'ya varış. QR 237 sefer sayılı uçuş ile 18:00'da İstanbul'a hareket. Saat 22:45'de İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış.

