
 

 

09.03.2018 tarihi hareketli Amsterdam Kahve Festivali Turu örnek programı 

 

 

3* Hampshire Beethoven Hotel İki Kişilik Odada Kişibaşı  
199,00 EURO 

Belirtilen fiyatlar 06.02.2018 tarihinde geçerli fiyatlardır. 

 
 Amsterdam - 3* Hampshire Beethoven 

 
Amsterdam - 4* Radisson Blu (sorunuz) 
 
Amsterdam Coffee Festival, müzik, sanat ve elbette muhteşem kahveler ile dolu canlı 
bir festivaldir. Festivalde, kahve ve gurme yemek tezgahları, dünya standartlarında 
baristlerden seçilen tatma ve gösteriler, interaktif atölyeler, sokak yemekleri, kahve 
bazlı kokteyller, canlı müzik, sanat sergileri ve çok daha fazlası yer alıyor. Özel 
laboratuvar ortamında ziyaretçiler interaktif gösteriler, atölye çalışmaları ve tadım 
seanslarının yanı sıra görüşmeler ve tartışmalar da yapabilirler. Öğrenin, için ve tadını 
çıkarın!  
 
***Tatil boyunca ücretsiz otopark!!*** 
*Kampanyamız satış esnasında geçerli olup, başka kampanya ve fırsatlarla 
birleştirilemez. 

 



 
 

Amsterdam Kahve Festivali 
ÜCRETE DAHİL OLANLAR 
• 09 - 11 Mart tarihlerinde belirtilen kategori Otellerde 2 gece oda+kahvaltı (Continental 
kahvaltı) konaklamalar  
• Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.)  
•Tur boyunca ücretsiz otopark 
•Wow İstanbul Hotelde ücretsiz otopark 
  
ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR 
• Uçak bileti (İstenilirse münferit olarak bakılabilir) 
• 15 TL Yurt dışı çıkış fonu (Seyahat tarihi öncesinde ilgili bankalara veya havalimanı Harç Pulu 
bankosuna yatırılmalıdır.)  
• 120 Euro vize ücreti ve hizmet bedeli  
• Seyahat Sigorta Poliçesi ücreti (10 Euro, 0-65 yaşına kadar geçerli ücrettir. 65-80 yaş arası 
olan prim oranlarını danışmanımızdan öğreniniz. Poliçe kapsamı dışında kalan vakalar ile ilgili 
satış danışmanınızdan bilgi formunu talep ediniz)  
• Alan/otel /alan transferleri  
• Otel konaklama turist vergileri  
• Kişisel harcamalar  
• Öğle ve akşam yemekleri  
• Rehberlik Hizmeti 
  
 GENEL ŞARTLAR 
Genel şartlar ‘Tur Broşürü'nün ve ‘Tur Kayıt Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır, bağımsız 
düşünülemez.  
 
• Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon 
için seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce acenteniz 
tarafından bildirilecektir.  
• Bu fiyat listesi ve program yeni bir fiyat listesi çıkana kadar geçerlidir.  
• Fiyatlarımız minimum 2 kişiye kadar kontenjanlar ile sınırlı olup üzeri kişi sayısı için fiyat 
artışı olabilir. Lütfen fiyat bilgisi sorunuz.  
• Normal pasaportlarda pasaport veriliş tarihinin 10 seneden daha fazla, diğer pasaport 
tiplerinde ise 5 seneden daha fazla olması durumunda, seyahate katılacak kişinin geçerli 
vizesi olsa dahi, yurt dışına çıkamaz ve pasaporta vize alım işlemi yapılamaz. Lütfen pasaport 
bilgi ve detaylarınızı kontrol ediniz.  
• Pasaport polisi Türkiye gümrüklerinden çıkış yapılırken, Türk Vatandaşlarından veya Yabancı 
uyruklu vatandaşlardan, veya geçerli vizesi olan pasaportu olsa dahi, tüm pasaport tipleri için, 
(Umuma Mahsus, Hususi Damgalı, Hizmet Damgalı, Diplomatik) seyahat tarihi itibariyle 
minimum 6 ay geçerlilik şartı aramaktadır. Bu sebeple 6 aydan az geçerliliği olan pasaportlara 
acentemiz tarafımızdan onay verilmemektedir.6 aydan az geçerliliği olan pasaport 
sahiplerinin tura katılamamalarından dolayı MNG Turizm’in yolcuya karşı herhangi bir 
tazminat yükümlülüğü yoktur.  
• MNG Turizm geziye katılacak tüketicilerle, gemi, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer 
hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ile ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. 
Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Acente ile taşımayı üstlenen 
müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; gösterilen araç programlarında, saatlerde, 
yerlerinde hazır bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, 
grev, terör, savaş ve savaş ihtimali bunlara veya benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını 
kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez 
teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi, manevi hasarlı kazalardan 
konaklama eksik veya tesislerinin hatalı hizmetlerinden, Acente'nin işleten sıfatı olmaması 



nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu 
olmadığını taraflar bilmektedirler.  
• Tüm gümrüklü yurtdışı çıkışlarında kalkış günü ilgili limanda tur hareket saatinden 3 saat 
önce hazır bulunulması gerekmektedir. Özellikle diğer şehirlerden iç hat uçuşu ile liman yada 
havalimanlarına gelecek olan misafirlerin uçuş saatlerini limanda olunması gereken saate 
göre ayarlamaları gerekmektedir. Bu sebepten dolayı geç kalınma ve/veya durumunda tura 
katılamama sorumluluk yolcuya ait olup, MNG Turizm’in yolcuya karşı herhangi bir tazminat 
yükümlülüğü yoktur. İlgili havayolunun online check in sitesi var ise, check in işlemlerini tur 
hareketinden 24 saat önce şahsen yapmaları tavsiye edilir.  
• MNG Turizm; havayolu ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey 
Protokolü’ne tabidir. Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir. Tüm uçuş saatlerinin tur 
hareket saatinden 48 saat önce yolcu tarafından teyit edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız 
uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır.  
• Tur programında dahil olan hizmetlerden otelde alınan kahvaltılar, bulunulan ülkenin 
kahvaltı kültürüne uygun olarak ve genelde Continental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, 
reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir mönü ile sunulmakta olup gruplar için 
gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.  
• 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye 
tahsis edilen yatak standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1ilave 
yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan 
yataklardan oluştukları için tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda 
yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 
2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.  
• Otellerde sınırlı sayıda TWIN (2 ayrı yataklı) oda bulunmasından dolayı, TWIN oda talebinizi 
rezervasyondan önce kontrol ediniz.  
• 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura 
katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında 
kişilerin yanında bulundurulması zorunludur.  
• Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda 
bulundukları ilaçlar ve bu ilaçlar ile ilgili ilgili raporları yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir.  
• Pasaport resmi bir belge niteliğinde olup herhangi bir şekilde zedelenmiş, kirlenmiş, özellikle 
dikişte veya sayfalarında yırtık olması gibi sebeplerden dolayı pasaport polisi sizi ülkeye 
sokmama yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.  
• Vize başvurusu için tur bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport ve konsolosluk 
tarafından istenilen evraklar gerekmektedir. Gerekli evraklar listesini satış temsilcisinden 
talep edebilirsiniz. Yeşil pasaport sahipleri için bu turda vize uygulanmamaktadır. Vize alınmış 
olması o ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez. Pasaport polisi sizi ülkeye sokmama 
yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.  
  

    
 

Sosyal Paylaşım Ağlarınız 

 

Bize Ulaşın 
info@mngturizm.com 

444 2000 
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