Hindistan – Holi Fest
Yüzlerce farklı etnik topluluk, yüzlerce farklı din, tanrı, onlarca farklı dil, bir milyarın üstünde insan ve koskocaman bir ülke

Detay Program
Aktivite
Turun Farkı
Zorluk Derecesi
Grup Sayısı
Yöre Bilgileri
Ödeme Koşulları
Fiyata Dahil
8 gece 5* otel konaklaması
8 kahvaltı (otelde)
8 akşam yemeği (akşam yemeği)
İlk gün kahvaltı
Ulaşım
Delhi – Varanasi uçak bileti
Varanasi – Delhi uçak bileti
Profesyonel Rehberlik Hizmeti
Varanasi’de yerel rehberlik hizmeti
Müze ve ören yeri girişleri
Holi günü için bitkisel boyalar
Amber Kalesi’nde Fil ve Jeep Safari (Fil müsait olmazsa gidiş dönüş jeeplerle
yapılacaktır.)
Varanasi’deki Ganj Nehri tekne turu
Geleneksel Hint karşılaması
Günde kişi başı iki şişe su
Veda hediyesi
Ülkedeki geçerli vergiler
Tursab Zorunlu Sigortası
KDV

Fiyata Hariç
Oteller ve yemeklerdeki tüm ekstralar
Bahşişler
İstanbul – Delhi – İstanbul uçak biletleri
Öğle yemekleri
Vize ücreti
Havaalanı vergileri
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler
Konaklama
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2 gece – Mathura - Radha Ashok 5* veya muadili
1 gece – Agra - Clarks Shiraz 5* veya muadili
2 gece – Jaipur - Clarks Amer 5* veya muadili
1 gece – Varanasi - Ramada Plaza 5* veya muadili
2 gece - Delhi - Vivanta by Taj Dwarka, ITC Welcome Dwarka5* veya muadili

Ulaşım
Bukla olarak biletlerini organize edebiliriz. Biletinizi bizden kredi kartı ile ve ya taksitle ödeyebilirsiniz. Biletinizi almadan önce buluşma saatleri
konusunda ofisimizden bilgi alınız.
Gidiş İçin Uygun Uçuşlar:
THY: İstanbul – Delhi / İstanbul Kalkış: 20:55 – Delhi Varış: 05:15
Qatar Airways: İstanbul – Doha – Delhi / İstanbul Kalkış: 19:45 / Delhi Varış: 08:25 / Doha Aktarma Süresi: 150dk
Emirates: İstanbul – Dubai – Delhi / İstanbul Kalkış: 20:05 – Delhi Varış: 09:10 – Dubai Aktarma Süresi: 190dk
—————————————————————————————————————————————————–
Dönüş İçin Uygun Uçuşlar:
THY: Delhi – İstanbul / Delhi Kalkış: 06:55 – İstanbul Varış: 11:25
Qatar Airways : Delhi – Doha – İstanbul / Delhi Kalkış: 09:45 / İstanbul Varış: 17:50 / Aktarma: 90dk
Emirates: Delhi – Dubai – İstanbul / Delhi Kalkış: 10:35 – İstanbul Varış: 18:35 – Dubai Aktarma Süresi: 95dk
—————————————————————————————————————————————————–
Program Dahilindeki Yolculuklar:
Araç Yolculukları:
Delhi – Mathuda: 150km – 4 saat
Mathuda – Agra: 50km – 1 saat
Agra – Jaipur: 235km – 5 saat
Jaipur – Delhi: 250km – 5 saat
Uçak Yolculukları:
Delhi – Varanasi: UK 729 – Kalkış: 14:05 – Varış: 15:30
Varanasi – Delhi: UK 955 – Kalkış: 16:05 – Varış: 17:30

Yemekler
Hint yemekleri yenilecektir. Biraz baharatlı olmaları dışında Türk damak tadına uygundur. Ayrıca otellerde avrupa ve uzakdoğu yemek
seçenekleri de mevcuttur.

Kişisel İhtiyaç
Hindistan pahalı bir ülke değil. Bol miktarda ve ilginç hediyelik eşyalar ile
karşılaşacaksınız. Almadan geçmeyeceğiniz şeyler olacaktır. Hediyelik eşyalar için
en az 200 TL bulundurunuz. Öğle yemekleri ortalama 15-20 liraya mal olacaktır.
Hindistan ᤀ愀 vize gereklidir. Hindistan vizesi İstanbul ᤀ搀愀渀 1 gün içinde alınmaktadır.
Yeşil Pasaportlara da vize gereklidir.
Havanın hem sıcak hem soğuk olacağını bilerek geliniz. Mutlaka güneş kremi, şapka
bulundurun. Küçük bir sırt çantanız ve içinde yedek tişörtleriniz olsun. Sandalet ve
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rahat ayakkabıları tercih ediniz. Akşamları serin olma ihtimaline karşı polar yada
hafif bir mont, hırka bulundurun.
Yanında Getir
Bukla Notu
Tur programındaki uçuşlar hariç diğer uçuşlar fiyata dahil değildir. Bukla bilet
konusunda sizlere yardımcı olacaktır.
Tur fiyatı 1 kişi olsa bile değişmez. Kesin hareketli turlarımız ancak yerel tur
operatörünün force major nedenlerden dolayı turu iptal etmesi durumunda iptal
olabilir. Bu durumda BuklaTur ücretin iadesini yaparak, geziyi en az 7 gün
öncesinden iptal etme hakkını saklı tutar. Turun iptali halinde tüketicinin tazminat
hakkı doğmaz. Bu tip durumlardan sakınmak için seyahat sigortası yaptırmanızı
öneririz.
Geziye, Bukla Tur rehberinin de eşlik edebilmesi için en az 10 kişilik kayıt olması
gerekmektedir. Aksi takdirde sadece İngilice rehberlik hizmeti verilecektir.
Bizim aracılığımızla biletleme yapılmış olsa dahi havayolu firmalarının seferlerindeki
gecikme ve iptallerden ve bunlardan dolayı doğacak extra masraflardan firmamız
sorumlu değildir.
Bukla Tur, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otelleri değiştirme hakkını saklı tutar ya
da kategori değişikliği düşük sınıfta ise ücret farkını iade eder.
Bukla, programın içeriği aynı kalmak kaydıyla, günlerde, saatlerde ve sıralamada
değişiklik yapma hakkını saklı tutar
Bukla Tur, gerektiğinde haber vermek koşulu ile havayolunu değiştirebilir.
Eğer turda extra tur varsa bu ekstra turlar katılımcı sayısına göre fiyatlandırılır.
Rehberiniz tarafından bildirilecektir.
Gezi hareketinden 48 saat önce gezinin buluşma yeri ve buluşma ve kalkış saatini
tarafımızdan
bildirilecektir.
Size
ulaşılamaması
durumunda
bize
ulaşma
yükümlülüğünüz vardır.
Adına rezervasyon yaptığınız kişilere tur hakkında tüm detayı bildirmekle
yükümlüsünüz.
Ödenecek ekstra bagaj ücretinden firmamız sorumlu değildir.
Vize almakta sorun yaşasanız dahi ödemiş olduğunuz tur ücretinden Hindistan iç
hat uçuş biletlerinin cezası kadar tutar iade edilmez.
Yurtdışı Turlarımız Hakkında
Turlarımız ideal değer, avantajlı fiyat temelinde hazırlanmıştır. Küçük grupların esnek, uygun ve güvenli ortamında seyahat etmesi, basit ama
temiz konaklama veya kamp opsiyonlarını kullanması, ve gerektiğinde toplu taşıma, özel minibüs ve belirtildiği yerlerde overland
kamyonlarının kullanması temel alınmıştır.
Kamplı turlarımızdaçok uygun fiyatlar, kaliteli deneyimler, büyük bölümü kampta geçen başlangıç ve bitişte otel kullanımı olan turlar ve
kültürel etkileşimin maksimum olduğu toplu taşıma ve özel transferler kullanılmaktadır.
Standart Turlarımızda ise uygun fiyatlara otantik deneyimler, komforlu turist sınıfı oteller ve özenle seçilmiş konuk evleri ve toplu Taşıma Ve
Özel Transferlerin Karışımı kullanılmaktadır.
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Konfor turlarımızda ise maceraya yumuşak iniş yapıyoruz. Kaliteli transfer (özel araç, tren, uçak), daha fazla hizmet( transferler, yemekler,
aktiviteler genelde fiyata dahildir), özenle seçilmiş konaklama opsiyonları ve ekstra aktiviteler kullanılmaktadır.
Seyahat tarzlarımız;
Aktif turlar: Dünyanın en iyi destinasyonlarında yürüyüş, trekking, bisiklet, rafting ve kayaking gibi aktiviteleri kapsar.
Klasik Turlar: Maksimum çeşitlilik için tasarlanmış bu seyahatler aktif keşifin sıradışı coğrafyaların vahşi yaşamın ve yerel kültürlerin ideal
kombinasyonlarıdır.
Discovery Maceraları: Sıradışı kültürler, vahşi yaşam ve farklı coğrafyalarla eğitici ve sizi içine çeken aktivitelerdir. Bu seyahatler, görmek
kadar deneyimleme şansıda sunan dünyamıza hayran olacağınız bir fırsattır.
Aile Turları: Eğitici ve otantik seyahatler daha kısa seyahat süreleri ve grup güvenliğinde ailenizle yaşayacağınız yumuşak maceralar.
Lüx: Unutulmaz deneyimler yaşarken, daha kaliteli konaklama, transfer, aktivite veyemekler konusunda bizden beklediğiniz herşey.
Bağımsız: Dünyayı kendi küçük grubunuzla keşfetmek isterseniz veya grup turunuzun bir uzantısı olarak tercih edebileceğiniz, çeşitli seyahat
modüllerini karıştırıp ve birleştirebildiğiniz turlar
Yerel yaşam: Bölgeler göre değişen deneyimler, türünün tek örneği ve sizi sarmalayan sonuçları olan turlar. İster bir çiftlik evi olsun, ister
deniz kenarında bir apartman dairesi veya nehir üzerinde kütük ev, bu seyahatler sizi bir ülkeye ve onun insanların diğer herşeyden daha fazla
yaklaştıracaklar.
Overland: Kuzey Amerika ᤀ搀愀渀 Afrika ᤀ礀愀Ⰰ Overland seyahatleri otantik ve gerçek taşra deneyimleri sunar. Kamp ve otel konaklama opsiyonları
ile overland seyahatlerimiz arazi araçlarımız ve grup güvenliğinde sizlere kıtaların en ücra noktalarına ulaşma imkanı sunar.
Gemi ve Yelkenli turları: Kuzey ve güney kutup bölgelerinin donmuş güzelliğini bir ekspedisyon gemisi ile, veya Tayland
Galapagos’u, Hırvatistan’ı bizim küçük yelkenlilerimiz ile gezebileceğiniz turlar.

ᤁ渀

adalarını,

Genç:Gezegeni küçük bütçeler ve küçük gruplar ile deneyimlemek isteyen, “aynı kafada” genç insanlar için tasarlanmıştır.
Bağımsız Seyahatler: Kişiye özel olarak rezerve edilen tüm seyahatleri ve grup turlarına ilaveten özel tur eklemesi yapan kişileri kapsar.
Küçük Gruplar: Grup seyahatleri seyahatin destinasyonuna bağlı olmakla beraber, genellikle depar başına 12 kişidir. Maksimum sayı genelde
16 kişiyi geçmemektedir.

Tur fiyatı: 1475 €
Nakit indirimli: 1475 €
Single Farkı: 600 €
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