KUDÜS-Ü ŞERİF PROGRAMI

4 GECE 5 GÜN
MESCİD-İ AKSA PROGRAMI
TÜRK HAVAYOLLARI İLE SABİHA GÖKÇENDEN
GİDİŞ
: 25.07.2018 TK İSTANBUL-TELAVİV
DÖNÜŞ
: 29.07.2018 TK TELAVİV-İSTANBUL
OTEL
: 4 * OTEL (MERKEZDE)
BAGAJ

: THY BAGAJ HAKKI 30 KG

TUR ÜCRETİ: 675 USD
NOT: İsta ul Sabiha Gökçen Havali a ı dış hatlar gidiş ter i ali de 25 Temmuz Çarşa a akşa ı saat
16.00’da Buluş a. Bilet, agaj ve gü rük işle leri i ardı da Türk Havayolları ı TK sefer sayılı uçağı ile
saat 19.00’da Tel Aviv’e hareket ve yerel saat ile 21.00’de Tel Aviv uluslararası Be Gurio Havaala ı a varış.
29 Temmuz Pazar günü Tel Aviv Be Gurio Havali a ı' a geliş. Saat 06.29 Türk Havayolları ı
TK sefer sayılı uçağıyla İsta ul'a uçuş ve 08.25 Sabiha Gökçen Havali a ı a varış.

ÖNEMLİ NOT:
1.
2.
3.
4.
5.

İçerik ay ı kal ak kaydıyla reh eri iz progra da değişiklik yapıla ilir.
Yeşil pasaportlar içi vize gerekmemektedir.
Liste vizesi alı dığı da pasaportlara vize ve giriş-çıkış kaşesi vurul a aktadır.
18 Yaş altı yol ular ya ları da a a- a a ol aksızı giriş yapa aya aklardır.
Tur Ücreti 675 usd

FİYATLARA DÂHİL OLAN HİZMETLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Türk Havayolları ile gidiş- dö üş eko o i sı ıfı uçak ileti ve havali a ı vergisi
Liste vize ve servis ücreti
yıldızlı otelde iki kişilik odalarda konaklama
Otelde açık üfe sa ah kahvaltıları ve akşa yemekleri
Programda belirtilen tüm gezi, ziyaretler ve transferler
Zorunlu Seyahat Sigortası
Emin Travel rehberlik hizmetleri

FİYATLARA DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER
1. Yurtdışı çıkış fo u (15 TL)
2. Öğle yemekleri
3. Otel ekstraları ve kişisel harcamalar

TAVSİYELER & BİLGİLER
1. Pasaportu uzu havali a ı a gelirke u ut ayı ız ve gezi süresi e pasaportu uzu
ya ı ızda ulu duru uz.
2. Valizi izi ir gü ö ede hazırlayı ız, ü kü se üyük valiz al ayı ız.
3. Uçuşta en az 3 saat önce Dış Hatlar Gidiş THY Tel Aviv ko tuarı önünde hazır ulu u uz.
4. Tur progra ı ı dikkatli e okuyu uz ve gezi süresi e ya ı ızda ulu duru uz.
5. Otele varışta otel kartviziti alı ız ve ya ı ızda bulundurunuz.
6. Serbest zamanlar dışı da grupta kop ayı ız ve tur görevlileri i takip edi iz. Zaruret
halinde tur görevlisine bilgi veriniz.
7. Oda terliği ve se ade ulu duru uz. Yu uşak ta a lı ayakka ı ter ih ediniz.
8. Ya ı ızda Yaz ayları da eket, kış ayları da ayrı a pardösü ulu duru uz. Hava sı aklığı
Türkiye’ den 5- dere e fazladır. Akşa -sabah serindir. Sonbahar ve Kış ayları da ya ı ızda
şe siye veya yağ urluk bulundurunuz.
9. Mescid-i Aksa girişleri de ha ı lar ayak topukları a kadar uza a kıyafetler giymelidirler.
Parfü , kolo ya, tıraş köpüğü, akas, tır ak akası gibi eşya ızı agaj valizi ize koyu uz.
Çok üyük ol a ak kaydıyla video ka era ve fotoğraf aki ası bulundurabilirsiniz.
10. Havali a ı da ve aşka yerlerde İsrail asker ve görevlileri i fotoğrafları ı çekmeyiniz.

11. Havali a ı giriş ve çıkışlarda görevlileri soru sor ası hali de saki ve sa ırlı evaplar veriniz.
12. E za eler yerel doktor reçetesi ol ada aspiri dâhil ilaç ver ediği de , kulla akta
olduğu uz ilaçlar varsa ya ı ıza alı ız.
13. Ya ı ızda A erika Doları ulu duru
-5 ve 10' luk). Kişi aşı topla
-200 dolar
yeterli gelmektedir.
14. Telefo u uz yurtdışı da ara alara açıksa orada da kulla a ilirsi iz Tü operatörler içi
geçerlidir. Ara a fiyatları ı operatörü üzde öğre i iz.
15. T.C Kudüs Başko solosluğu telefo o: 0097225910555
16. T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği telefo o: 0097235241101
Bir aşka EMİN TRAVEL seyahati de uluş ak dileğiyle...

FİYATLARA DÂHİL OLAN HİZMETLER
8. Türk Havayolları ile gidiş- dö üş eko o i sı ıfı uçak ileti ve havali a ı vergisi
9. Liste vize ve servis ücreti
10. yıldızlı otelde iki kişilik odalarda konaklama
11. Otelde açık üfe sa ah kahvaltıları ve akşa yemekleri
12. Programda belirtilen tüm gezi, ziyaretler ve transferler
13. Zorunlu Seyahat Sigortası
14. Emin Travel rehberlik hizmetleri
FİYATLARA DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER
4. Yurtdışı çıkış fo u
TL
5. Öğle yemekleri
6. Otel ekstraları ve kişisel harcamalar
TAVSİYELER & BİLGİLER
17. Pasaportu uzu havali a ı a gelirke u ut ayı ız ve gezi süresi e pasaportu uzu ya ı ızda
bulundurunuz.
18. Valizi izi ir gü ö ede hazırlayı ız, ü kü se üyük valiz al ayı ız.
19. Uçuşta en az 2,5 saat önce Atatürk Havali a ı Dış Hatlar Gidiş THY Tel Aviv ko tuarı önünde hazır
bulununuz.
20. Tur progra ı ı dikkatli e okuyu uz ve gezi süresi e ya ı ızda ulu duru uz.
21. Otele varışta otel kartviziti alı ız ve ya ı ızda bulundurunuz.
22. Serbest zamanlar dışı da grupta kop ayı ız ve tur görevlilerini takip ediniz. Zaruret halinde tur
görevlisine bilgi veriniz.
23. Oda terliği ve se ade ulu duru uz. Yu uşak ta a lı ayakka ı ter ih ediniz.
24. Ya ı ızda Yaz ayları da eket, kış ayları da ayrı a pardösü ulu duru uz. Hava sı aklığı Türkiye’ den
5- dere e fazladır. Akşa -sabah serindir. Sonbahar ve Kış ayları da ya ı ızda şe siye veya
yağ urluk bulundurunuz.
25. Mescid-i Aksa girişleri de ha ı lar ayak topukları a kadar uza a kıyafetler giymelidirler. Parfüm,
kolo ya, tıraş köpüğü, akas, tır ak makası gibi eşya ızı bagaj valizinize koyunuz. Çok büyük
ol a ak kaydıyla video ka era ve fotoğraf aki ası bulundurabilirsiniz.
26. Havali a ı da ve aşka yerlerde İsrail asker ve görevlileri i fotoğrafları ı çekmeyiniz.
27. Havali a ı giriş ve çıkışlarda görevlileri soru sor ası hali de saki ve sa ırlı evaplar veriniz.
28. E za eler yerel doktor reçetesi ol ada aspiri dâhil ilaç ver ediği de , kulla akta olduğu uz
ilaçlar varsa ya ı ıza alı ız.
29. Ya ı ızda A erika Doları ulu duru
-5 ve 10' luk). Kişi aşı toplam 150-200 dolar yeterli
gelmektedir.
Usd = .8 İsrail Şekeli: Euro = , İsrail Şekeli Döviz Büfeleri Ser est Kuru iraz daha yüksek
olabilir)
Telefo u uz yurtdışı da ara alara açıksa orada da kulla a ilirsi iz Tü operatörler içi gecerlidir.
Arama fiyatları ı operatörü üzde öğre i iz.
30. T.C Kudüs Başko solosluğu telefo no: 0097225910555
31. T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği telefo no: 0097235241101

Bir aşka EMİN TRAVEL seyahati de uluş ak dileğiyle..

