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                                           Dubai Turu 

                                              AİR ARABİA HAVA YOLLARI   

 
1. Gün: İstanbul-Dubai 

 

Çarşamba gecesi saat 22:30 da,Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinin Air 

Arabia kontuarı önünde değerli konuklarımızla GeziMod Personel Eşliğinde buluşma. Bilet ve 

bagaj işlemlerinin ardından Air Arabia Hava Yollarının G9 284 tarifeli seferi ile 01.15’de Dubai 

turu için hareket. Yaklaşık 4 saat 15 dakikalık bir yolculuk sonrası Birleşik Arap Emirlikleri 

yerel saati ile 06.10’da Sharjah Havalimanı'na varış. Pasaport / gumruk kontrol işlemlerinin 

ardından rehberimiz tarafından karşılanacaksiniz. Dünyanın en hızlı gelişen ve eski ile 

moderni bir arada barındıran Dubai de yapacağımız panoramik şehir turunda; Eski Dubai’yi 

ikiye ayıran, Dubai Creek ve Bastakiye bölgesi, Altın ve Baharat Çarşıları, Emirin Sarayı, 

Newyork ile yarışan Sheikh Zayed  Caddesi gökdelenleri , Dubai’nin en bilinen sembolü olan 

Burj Al Arab otelinin en iyi manzarasını göreceğimiz  Jumeirah Beach, Palmiye Island  ve 

Atlantis göreceğimiz yerler arasında. Dubai oryantasyon turumuzun ardından, ilk günün 

yorgunluğunu üzerimizden atmak üzere otele hareket edip yerleşiyoruz. 

Arzu eden konuklarımız akşam ekstra olarak Madinat Jumeirah / Souk Madinat, Dubai Mall 

Alışveriş Merkezi & Fountain showturuna katılabilirler. (40 USD) Bu turumuzda ilk olarak 

Madinat Jumeirah’a gidiyoruz. 400 donum uzerine kurulmus bu tatil koyu; 2 km 

uzunlugundaki kumsal boyunca, icerisinde 5 yildizli hoteller, 29 adet yazlik villa, 40 

restaurant ve buyuk bir carsi bulundurmaktadir.Venedik şehrini çağrıştıran bu geleneksel 

çarşı bölgenin eski mimari özellikleri taşıdığı ve belkide hediyelik eşya konusunda çok çeşit 

sunduğu için hoşunuza gidecektir. 

Buradan sonra ise dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak bilinen 1200 

dükkân kapasiteli Dubai Mall ziyaretimiz olacak.Burada her türlü elektronik mağazası, 

hediyelik nispeten ekonomik eşyalar ve işlenmiş kaliteli hurma gibi yerel urunleri satın 

alabilirsiniz. 

Daha sonrada 30 dakikada bir değişik müzik eşliğinde tekrarlayan Fountain ses ve ışık 

gösterisini izliyoruz. Fıskiyeler müzikle birlikte raksediyor. Bu gösteriyi tekrar izleyebilir veya 

alışverişe devam edebilirsiniz. Tur sonrası otele hareket ediyoruz. Geceleme otelimizde. 
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2. Gün: Dubai 
 

Sabah erken kalkip kahvalti yapanlar icin extra Palm Boat turuna katilma olanagi (80usd) 

Sabah 08:00'de otelden araclarımız tur icin hareket edecektir. 

Misafirlerimiz Palm Jumeirah'ın butun iç güzelliğini keşfetme fırsatı bulacaktir. West 

Marina'dan ayrılarak heyecanli turumuz başlar. Palmiye agaci seklindeki adanin birinci 

yapragi diyebilecegimiz alanin uzerindeki güzel sahil yapilarinin yakınindan geçen tekne, 

konuklarımizi, ömür boyu unutamayacaklari benzersiz bir tura götürecektir. Palm, muhteşem 

manzaralarını ve panoramaları sergileyen tüm güzelliğini açıyor. Buna ek olarak, bu 

mühendislik başyapıtıyla ilgili tüm önemli bilgileri öğreneceksiniz. Palm sadece ikonik bir yapı 

değil aynı zamanda yeni Dünya Harikası'ndan biri. Palm Jumeirah'ın içinden geçerken 

konuklar geniş ev teknemizde alkolsüz içeceklerin tadını çıkarabilirler. Turdan sonra, Palm'de 

yüzmek için Club Vista Mare'de 1 saatlik gunes/deniz/kum/plaj keyfi olanagi, bu guzelligin 

icerisinde denizin keyfini cikarmam zamani. 

Ogleden sonra dileyen konuklarımız ekstra olarak düzenlenecek Akşam Yemekli Çöl 

Safari turuna katılabilirler. (90 USD).  4X4 araçlar ile uçsuz bucaksız çölde kum tepecikleri 

üzerinde giderken unutulmaz anlar yaşayabilir, deve, ceylan veya sahin gibi hayvanları 

görebilirsiniz.Tabiki en güzel an yavaş yavaş Güneşin batışa geçip bize harika fotoğraf imkanı 

sunduğu zaman. Bu heyecanlı  safari sonrası çölde kurulan bedevi cadirinda açık büfe yemek 

sırasında Arap mutfağının tipik mezelerini ve mangalda pişirilen kebaplarını tatmış 

olacaksınız. Yemek sırasındaki dans şovları ilede neşeli bir zaman geçireceksiniz. Arap nargile 

keyfi yasayabilir, arap kınasi henna yaptırabilirsiniz. Misafirler icin hazir tutulan, yerel 

kıyafetleri giyebilir, gezebilir ve fotograf cektirerek bunlari anilastirabilirsiniz. Program 

bitiminde otelimize hareket. Geceleme Dubai otelimizde. 

 

3. Gün: Dubai 

 

Sabah kahvaltısının ardından arzu eden  misafirlerimiz ekstra olarak  düzenlenecek  Öğle 

Yemekli Başkent Abu Dhabi & Sheikh Zayed Camisi turuna katılabilirler (80 USD). Yaklaşık bir 

buçuk saat mesafedeki Abu Dhabi de turumuza dünyanın en büyük 4. camisi olan Şeyh Zayed 

camii ile başlıyoruz. Burada İznik çinilerinin 21. Yüz yılda yapılmış en güzel örneklerini 

göreceksiniz. Halısı ve avizeleri ile dikkat çeken camide 40 bin kişi namaz kılabiliyor.Cami 
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ziyaretimizin ardından Abu Dhabi şehir merkezine doğru devam ediyoruz. Dünyanın en fazla 

eğime sahip binası olan Hyatt Capital, Hızlı ve öfkeli filminin çekildiği Ethiad kuleleri, 

dünyanın en pahalıya mal olmuş oteli Emirates Palace Hotel, Abu Dhabi Emirinin yeni sarayı, 

eski çöl yaşantısının anlatıldığı Kültür Mirası müzesi görülecek yerler arasında. Daha sonra 

öğle yemeğimizi yiyeceğimiz restauranta geçiyoruz. Bir sonraki durağımız dünyaca ünlü 

Ferrari World de fotoğraf ve Ferrari temalı hediyelik eşyalar için kısa bir  mola verip  Dubai’ye 

geri dönüyoruz. 

Abudhabi  Turumuzun ardından dileyen misafirlerimiz Akşam Yemekli Tekne (Dhow 

Cruise) turuna katılabilirler. (70 USD) Dubai’nin geleneksel ahşap Dhow tekneleri ile 

Dubai’nin ilk kurulduğu körfezde, Deira ve Bur Dubai kıyılarında gezerken Arap mutfağı açık 

büfe yemek eşliğinde turumuzu gerçekleştiriyoruz. Şehrin Modern ve eski yüzünü en iyi 

tekneden görebilirsiniz. Bir yanda Dubai ticaret odası diğer yanda eski saraylar ve yerleşim 

yerleri. Turumuzun ardından otelimize transfer ve geceleme Dubai otelimizde. 

 

4. Gün: Dubai İstanbul 
 

Bugün turumuzun son günü. Sabah kahvaltısının ardından isteyen misafirlerimiz ekstra olarak 

Dubai’nin fiyat cazibesi turuna katılabilirler. (40 USD) Tura katılacak misafirlerimizle kahvaltı 

sonrası rehberimizin belirtiği saatte buluşup Dragon Mart isimli AVM ye hareket ediyoruz.Bu 

devasa çarşıda tabiri caizse yok yok. Ayrıca buranın sonundaki ikinci bölümde birde 

Hipermarket bulunuyor. Cep telefonu ve hurma gibi ihtiyaclarımızıda buradan en ekonomik 

fiyatlarla temin edebiliriz. Herşey var ama zevkime göre kıyafet ve ayakabı yok derseniz bir 

sonraki durağımız bunları en ekonomik fiyatlara alabileceğiniz Dubai Outlet Mall. Burada 

spor malzemeleri ve markalı bir çok ürünü bulabilirsiniz. Belirtilen saatte kapıda buluşup 

otelimize ve daha sonrasinda otelden bagajlarimiza alarak havaalanina hareket ediyoruz. 

Bilet ve gümrük işlemlerini bitirip Air Arabia G9 283 numaralı uçağı ile 20:50 de İstanbul’a 

hareket edeceğiz. Türkiye saati ile 00:20 de İstanbul’a varis. Bir 

sonraki  GeziMod organizasyonunda görüşmek dileğiyle.. 
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DAHİL OLAN HİZMETLER  

 

Istanbul (Sabiha Gökçen)- Sharjah -(Sabiha Gökçen ) Istanbul Air Arabia Havayollari Ekonomi 

Sinifi Uçak bileti, 

Seçilecek Otellerde secilecek tura gore 3 gece oda kahvalti konaklama , 

Havaalani - Hotel - Havaalani Transferleri, 

Panaromik Dubai Sehir Turu, 

Profesyonel GEZİMOD Türkçe Rehberlik hizmetle 

 

 

 

DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 

Yurtdisi çikis harci: 15 TL 

Dubai vizesi ,seyahat tarihinden sonra en az 6 ay geçerli pasaport olmasi gerekmektedir. 

Paket fiyatina dahil oldugu acikca belirtilmemis her turlu hizmet. 

Tourism Dirham / Şehir konaklama vergisi (BAE 31 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere gecelik şehir konaklama vergisi uygulaması başlatmıştır. Otel kategorisine göre 
belirlenen bu vergi konaklayan misafir tarafından otel resepsiyonuna direkt olarak 
ödenecektir)(2 ve 3 yıldızlı oteller için gecelik 10 AED(yaklaşık 3 USD), 4 yıldızlı oteller için 
gecelik 15 AED(yaklaşık 4 USD), 5 yıldızlı oteller için gecelik 20 AED(yaklaşık 5 USD)'dir) 

 
 
 
 
  
İPTAL BİLGİSİ 

Promosyon turlarda iptal ve iade yoktur. Diğer turlarda, katılımcıdan 1 ay kalaya kadar 

yapılan iptallerde %35 cayma bedeli kesilir. İptal güvence paketi alan misafirler tur kalkış 

tarihinden 11 iş günü kalaya kadar iptal edebilir. *İptal güvence paketi hakkında Seyahat 

danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz. 
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VİZE BİLGİLERİ 

Pasaportunuzun  temdit süresi seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay  olmalı ve 

pasaportunuzda enaz 2 adet boş vize sayfası bulunmalıdır. ( Eski tip pasaportlarda sadece 

‘’vizeler’’ yazan bölümüne vize basılmakta ‘’ Gümrük ve Döviz Kayıtları’’ile ‘’Açıklamalar’’ 

yazan bölümlere vize tatbik edilmemektedir.)  

Yırtılmış yada sökülmüş olan  pasaportlar vize başvurusunda konsolosluklar tarafından  kabul 

edilmediğinden dolayı pasaportunuzu mutlaka yenilemeniz gerekmektedir. 

Eski tip pasaportlarınızı süresi bitene kadar kullanılabileceğinizi, bununla beraber  Schengen 

ülkelerinin  ortak kararı  gereği  ilk  alındığı günden itibaren 10 yılı aşmış olan pasaportların 

vize başvurularının  kabul edilmediğini önemle hatırlatırız.     

Tüm vize başvurularınızda Vize sayfaları dolmuş  veya iptal edilmiş olsa bile  eski 

pasaportlarınızı vize müracaatı  sırasında göstermenizin sizin için bir ‘’Referans’’olacağını 

unutmayınız. 

Vize hakkında detaylı bilgi ve evraklar için Seyahat Danışmanınızla görüşebilirsiniz. 

 

*TUR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME* 

- Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar 

yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir  ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi 

gerekmektedir. 

- GEZİMOD, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey 

Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket 

tarihlerinden 48 saat önce misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi 

gerekmektedir. 

- Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında 

yaşanan değişikliklerden GEZİMOD sorumlu değildir.  

- Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik 

olabilir.  

- Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat 

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan GEZİMOD sorumlu tutulamaz.  

- GEZİMOD, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla 

değiştirme hakkını saklı tutar.  

- Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler  gerçekleştirilebilir.  
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- GEZİMOD, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 

- Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe 

olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı 

anlamına gelmez.  

- Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 20 kişidir. Paket tura 

katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye 

bildirilir.  

- Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.  

- Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşir. 

Katılmak istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  

- Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifin e herhangi bir nedenden dolayı belirtilen 

gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.  

- Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen 

gezi ya da turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde 

gerçekleştirilebilir, daha az katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise 

fiyatlar değiştirilerek gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından GEZİMOD 

sorumlu tutulamaz.  

- Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.  

- 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya 

ilave acılan kapanan ek yataktır.  

- Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için 

geçerlidir.  

- GEZİMOD konsoloslukla müşterilerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin her 

hangi bir neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması 

halinde hiçbir sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde GEZİMOD dan tazminat hakkı 

yoktur.  

- Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup grup kahvaltıları otellerde ayrı 

salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  

- Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz 

vize için gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden minimum 

1 ay önce yazılı onay ile acenteye teslimi gerekmektedir. 

- Turlarda kullandığımız araçlar özel olarak turizm için tasarlanmış olup, yatar koltuk ve 

içerisinde klima (ısıtma ve soğutma) bulunmaktadır.  

- Katılımcı sayısına göre otobüs, midibüs, minibüs kullanılmaktadır.  
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