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Qatar – Doha Turu 

QATAR HAVA YOLLARI İLE 

1.Gün İstanbul -  Doha 

Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gidiş terminali Gezimod  kontuarın’da  siz değerli 

misafirlerimiz ile saat 12.30’da buluşma. Bilet, bagaj ve check-in  işlemlerinin 

tamamlanmasının ardından Qatar  havayolları’na ait QR 0242 sefer sayılı uçuş ile saat 

14.30’da Doha'ya hareket ediyoruz... Rahat ve konforlu uçuşumuzun ardından 18.35’te 

Doha'ya varış. Bizi bekleyen özel araçlarımız ile  ve otelimize ve konaklama otelimizde. 

2.Gün Doha 

Sabah kahvaltısının ardından Qatar’ı keşfetmek için serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz 

için extra olarak düzenlenecek Qatar şehir turu (4 saat) düzenlenecektir. Bu turumuz Sahil 

bölgesinden başlayıp görülecek yerler arasında muhteşem sahil yolu (Corniche) , Kral Emir 

Sarayı , eski liman , İslam sanatları müzesi , ve Doha’nın en büyük yöresel marketi olan 

(Soug Wagif) bulunmaktadır. Aynı zamanda muhteşem mücevherler ve altınları 

bulabileceğiniz (Gold Soug) da bu yapının içerisindedir. Bir sonraki durağımız Katara kültürel 

köyüdür.Burada göreceğimiz tarihi ve sanatsal yapılar sizi islam coğrafrayısının büyüsüyle 

başbaşa bırakacaktır. En son durağımız ise İnci adasıdır. Bu suni ve sonradan inşa edilen 

adada bulunan birçok marka ve mağaza sayesinde alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz. Tur 

bitiminde otelimize geçiyoruz ve konaklama otelimizde. (Ekstra tur ücreti : 50 €)  

3.Gün Doha 

Sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz için ekstra düzenlenecek olan Çöl safari 

turu imkanı. Bu turumuzda V8 gibi yüksek hacimli motorlu Taşıtlar ile uçsuz bucaksız Qatar 

çöllerinde muhteşem bir macera yaşayacaksınız. Profesyonel şoförler eşliğinde kumlar 

üzerinde araçların dans ettiğini hayal edebilirsiniz. Çöle kıyısı olan İnland denizi kıyısına 

ulaştığınızda ise unutulmayacak fotoğraflar çekebilir ve bu görkemli manzaranın keyfini 

çıkarabilirsiniz. Tur bitimi otelimize geçiyoruz. Dileyen misafirlerimiz ile Qatar’ın Maldivleri 

olan Banana Adası ekstra turuna katılabilirler. Tekne ile yaklaşık 45 dakikalık mesafede olan 

bu ada sizleri Maldivlerde hissettirecektir. Adada alacağımız yemek sonrası otelimize geri 

dönüyoruz ve geceleme otelimizde. (Extra safari turu ücreti : 120 €) &  (Ekstra Banana adası 

turu yemekli 140 €) 
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4.Gün Doha - İstanbul 

Sabah kahvaltısından sonra dinlenmek için iyi bir gün olacaktır… Harika denizden 

faydalanmak ve alışveriş için serbest zaman imkanı. Sonrasında, Qatar Havayolları’na ait QR 

02421 sefer sayılı uçuş ile 09.05’da  İstanbul’a  hareket ve 13.30’da İstanbul’a varış ve 

turumuzun sonuna geldik... Başka bir Gezimod turunda görüşmek dileklerimiz ile siz değerli 

misafirlerimize veda ediyoruz… 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ  

Qatar Havayolları ile İstanbul -Doha -İstanbul parkurunda ekonomi sınıfı uçak bileti, 

Doha Otellerinde tercih edilen kategoride 3 gece oda kahvaltı konaklama, 

Havalimanı – Otel – Havalimanı transferleri, 

Havalimanı vergileri 

 

 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 

Seyahat Sağlık Sigortası (20 €), 

Yurtdışı çıkış pulu (15 TL), 

Her türlü otel ekstraları ve kişisel harcamalar 

 

*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 
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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.  

- 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 
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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.  

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. 

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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