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1.GÜN /      15 HAZİRAN 2021, Salı  

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN          BAKÜ  

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali EJDER TURİZM kontuarında buluşma. Bilet 
ve pasaport işlemlerinden sonra BUTA Hava Yolları ile saat 10:45'te Bakü uçuşu. 14:35’te Bakü ‘ye varış. 
Alanda karşılanma ve otelimize transfer. Eşyalarımızı otele bırakıyoruz ve Bakü şehir turumuzu yapmak 
üzere otelimizden ayrılıyoruz. Turumuz esnasında Kız Kulesi, Şervanşah Sarayı, Shemekha Kapısı 
göreceğimiz yerler arasındadır. Turumuzun sonunda otelimize dönüş. Akşam yemeği ve geceleme 
otelimizde.  
 
OTELİMİZ: CASPIAN SPORT HOTEL 3* vb.  
 

 
 

2.GÜN /       16 HAZİRAN 2021, Çarşamba  

 BAKÜ 

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası serbest zaman. Otelimizde alacağımız akşam yemeği sonrasında 

maç için stadyuma transfer oluyoruz. Maç bitiminde otele dönüş ve geceleme otelimizde.  

OTELİMİZ: CASPIAN SPORT HOTEL 3* vb.  
 

 

 

3.GÜN /       17 HAZİRAN 2021, Perşembe  

BAKÜ - ISTANBUL SABIHA GOKCEN 

Kahvaltı sonrasında serbest zaman. Akşam saatlerinde havalimanına transfer oluyoruz. İstanbul Sabiha 
Gökçene varış ve turumuzun sonu.  
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 
• Azerbaycan Havayolları tarifeli seferi ile İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü gidiş-dönüş ekonomi sınıfı 

uçak bileti, vergileri ve  bagaj taşıma hakkı 
• Bakü'de 2 gece 3 yıldızlı otellerde kahvaltı dahil konaklama 
• Türkiye - Galler maç bileti (3. kategori) 
• Bakü şehir turu 
• Bakü otelinde alınacak 2 akşam yemeği 
• Programda belirtilen tüm turlar, geziler ve havalimanı-otel transferleri 
• Otel - stadyum - otel transferi 
• Ejder Turizm Türkçe Rehberlik Hizmeti 
• Zorunlu sağlık seyahat sigortası (COVID-19 Kapsamlı) 

 

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER : 
• Yurtdışı Çıkış Harcı Pulu  (50 TL) 
• Kişisel harcamalar ve otel ekstraları 
• Tur programında belirtilmeyen turlar, geziler ve ören yeri giriş ücretleri 
• Belirtilmeyen öğünlerde alınacak yemekler 
• Dahil olan yemeklerde alınan alkollü ve alkolsüz içecekler 
• Bahşişler – Bu turumuzun tamamında konaklanacak otellerde çalışan personeller, yerel rehberler, 

şoförler, garsonlar ve diğer personellere takdim edilmek üzere kişi başı tavsiye edilen min. tutar 
40 USD’dir. Havalimanında ilk gün toplanır ve tur liderine teslim edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Bu turumuzda vize ve pasaport gereksinimi yoktur. Yeni tip çipli kimlik ile seyahat imkanı mevcuttur. 

3.4 –Paket turun iptali: 

EJDER TURİZM; Tüketici/Katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket 

turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde Tüketici/Katılımcı, bu sözleşmenin 

3.3. maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanabilir. 

Tüketici/Katılımcı tarafından paket turun başlamasından önce turu iptal etmek 

istemeleri halinde; EJDER TURİZİM aşağıda belirtilen kesinti oranlarının yanında, 

ayrıca Tüketici/Katılımcı adına yapmış olduğu ve iadesi mümkün olmayan masrafları 

düşülmesinden sonra geriye kalan ücretin;  

• Şayet turun başlamasına 0-29 gün kalmışsa almış olduğu ücretin %100’nü keser  

• Şayet turun başlamasına 30-44 gün kalmışsa almış olduğun ücretin %50’sini 

keser; 

• Şayet turun başlamasına 45-59 gün kalmışsa almış olduğu ücretin %25’ni keser, 

• Şayet turun başlamasına 60 gün ve daha fazla bir süre varsa ; alınmış olan uçak 

– tren, gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların iptal ve değişiklik 

kuralları aynen uygulanır. Yine iptallerden dolayı  alınmış olan uçak – tren, 

gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların uyguladıkları ceza Tüketici / 

Katılımcıya yansıtılır. 


