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5* ZAANDAM ile GÜNEY AMERİKA (vizesiz)
Santiago(1) – Puerto Montt – Puerto Chacabuca (Şili) – Ushuai (Arjantin) –
Stanley(Falkland Adaları) –Montevideo(Uruguay) – Buenos Aires(1)(Arjantin)

02 Aralık 2019
01. Gün
İSTANBUL – SÃO PAULO - SANTİAGO
02 Aralık 19 İstanbul Yeni Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, KLM Havayolları kontuarı önünde saat 16.00’da
buluşma. Check-in, pasaport ve gümrük kontrollerinden sonra KLM Havayolları’nın, KL 1614 no’lu seferi ile saat
17.55’de Amsterdam’a hareket. Yerel saat ile 19.35’de varışı takiben yapılacak aktarma ile KLM Havayolları’nın
KL 701 no’lu seferi ile saat 20.55’de Santiago’ye hareket. Geceleme uçakta.
02. Gün
SANTİAGO (ŞİLİ)
03 Aralık 19 Yerel saat ile 11.05’de Santiago’ya varışımızın ardından havalimanında bizleri bekleyen aracımız ile
otelimize hareket ediyoruz. Otelimize transfer sırasında panoramik şehir turumuzu yapıyoruz. Şehrin önemli
meydanları, tarihi alanları ve anıtlarını ziyaret edecek; La Coscana, Pablo Neruda'nın evinin önünden
geçeceğiz. Muhteşem Andean sıra dağları şehrin her yerinden görünebilir. Coğrafi konumu sebebiyle,
Santiago'nun 50 km ötesinde kayak yaparken 100 km ötesinde denize girebilirsiniz. Bu şehirde en modern
kayak merkezlerini ziyaret ederken, Vina Del Mar, Valparaiso gibi en ünlü sahillerine de gidebilme şansınız
var. Santiago'ya kadar gitmişken Şili'nin ana limanına da uğramayı unutmayın. Ziyaretçiler kırsal yaşamın
sakinliğini ve huzurunu Santiago'nun sayısız kasabalarında bulurlar. Ayrıca burada Şili'nin lezzetli şaraplarını
tadacağınız şarap mahzenlerini de bulabileceksiniz. The Santa Lucia tepesi şehrin merkezindeki önemli bir
tarihi yerdir. Otelimize check in işlemlerimizin ardından dinleniyoruz. Geceleme otelimizde. Arzu eden
misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği eksra gece turuna katılabilirler. Akşam yemeğini son derece hoş bir
restaurantta Şili'nin yaşamını yansıtan dansları ve gösterileri izleyerek alacağız. Sınırsız yemek ve içkinin
geçerli olduğu bu gece sizler için unutulmaz olacaktır.
03. Gün
SANTİAGO – SAN ANTONIO (GEMİ)
04 Aralık 19 Otelde alınan kahvaltı sonrası çıkış işlemleri ve San Antonio Limanı’nda demirli gemimize transfer.
Pasaport ve check-in işlemlerinin ardından kabinlere yerleşme ve serbest zaman. Gemimiz 17.00’da limandan
hareket edecektir. Geceleme gemide.
04. Gün
DENİZDE
05 Aralık 19 Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok alternatif sunuyor olacak.
Arzu edenler geminin açık ve kapalı havuzlarından, jakuzilerinden, güneşlenme alanlarından yararlanabilir.
İsteyenler gümrüksüz mağazalardan alışveriş yapabilir, kumarhanede şanslarını deneyebilir veya onlarca barda
icra edilecek değişik müzik ve eğlencelerden faydalanabilirler. Tüm gün değişik yemek alternatifleri de sizleri
bekliyor.
05. Gün
PUERTO MONTT, ŞİLİ
06 Aralık 19 varış saat 08:00. Şili'nin göller bölgesinin başkenti olan bu güzel şehri arzu eden misafirlerimiz
rehberlerinin düzenleyeceği ekstra tur ile tanıyabilirler. Turumuzun hareketinin ardından Puerto Montt'un güzel
yollarından geçerek Puerto Varas ve Frutillar'a doğru devam ediyoruz. Şehrin içinden geçerken rengarenk güzel
evlerin, neo-klasik tarzdaki katedralini, Plaza de Armas'ı ve mükemmel manzarası ile Angelmo balıkçı limanını
göreceğiz. Puerto Varas bölgesine geçerek Şili'nin en büyük gölü olan Llanquihue gölünü görebileceğiz.
Frutillar bölgesine geçtiğimizde Alman yerleşimciler tarafından yapılmış tipik Alp tarzı ve geleneksel
Alman mimarisini görme imkanımız olacaktır. Yerel pazarda yapacağımız kısa bir molanın ardından tekrar
gemimize dönüyoruz. Gemimizin hareketi saat 17:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.
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06. Gün
PUERTO CHACABUCA, ŞİLİ
07 Aralık 19
varış saat 11:00. Şili'nin vahşi batı fiyord bölgesinde Puerto Montt'un 250 mil güneyinde,
muhteşem deniz mavisi kuzey Patagonya buzul plakasının denizle buluştuğu yerde bulunur. Dünya üzerindeki
gelişmemiş, bozulmamış ve herşeyden bu kadar uzakta bulunan son sınırlardan biridir. Bu limanı ziyaret
etmenin ana nedeni el değmemiş doğal kaynaklarının güzelliğini takdir etmektir. Puerto Chacabuca kesin
tanımlanmış kent merkezi olmayan, izole bir yerleşimdir. Kasabanın kendisi bir ana cadde, bir balık işleme
işletmesi ve limandan oluşur. Sınır benzeri olmayan bu köy, bölgenin ana yerleşimi olan Puerto Aisen
Limanı’nın 10 mil kuzeyindedir. Gemimizin hareketi saat 19:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.
07. Gün
ŞİLİ FİYORTLARI
08 Aralık 19
Bugün gemi ile seyahat halinde iken göller, karla kaplı Volkanlar, yoğun ormanlar, termal
kaynakların bulunduğu ülkenin en güzel parçalarından olan bölgeden geçeceğiz. Denizde seyir halinde geçecek
bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok alternatif sunuyor olacak. Arzu edenler geminin açık ve kapalı
havuzlarından, jakuzilerinden, güneşlenme alanlarından yararlanabilir. İsteyenler gümrüksüz mağazalardan
alışveriş yapabilir, kumarhanede şanslarını deneyebilir veya onlarca barda icra edilecek değişik müzik ve
eğlencelerden faydalanabilirler. Tüm gün değişik yemek alternatifleride sizleri bekliyorAkşam yemeği ve
geceleme gemide.
08. Gün
SARMIENTO KANALI, ŞİLİ
09 Aralık 19
Bugün Sarmiento Kanalı’ndan geçeceğiz. Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde
gemimiz sizlere bir çok alternatif sunuyor olacak. Arzu edenler geminin açık ve kapalı havuzlarından,
jakuzilerinden, güneşlenme alanlarından yararlanabilir. İsteyenler gümrüksüz mağazalardan alışveriş yapabilir,
kumarhanede şanslarını deneyebilir veya onlarca barda icra edilecek değişik müzik ve eğlencelerden
faydalanabilirler. Tüm gün değişik yemek alternatifleride sizleri bekliyor.
09. Gün
BEAGLE KANALI - MACELLAN BOĞAZI - PUNTA ARENAS – COCKBURN KANALI, ŞİLİ
10 Aralık 19
Şili Fiyordları’nın en güzel görüntülerini izleyebileceğimiz kanallardan geçmeye devam
ediyoruz. Yolculuğumuz sırasında Beagle Kanalı’ndan geçecegiz. Kanaldan geçtikten sonra neredeyse Güney
Amerika Kıtası’nın tepesinde bulunan ve Macellan olarak bilinen bu boğaz, Atlantik ve Pasifik Okyanusları’nı
birleştirir. Bir zamanların azgın sularında mücadele eden gemiciler yerine şimdi güvenli gemi seyahatleri
yapılmaktadır. Macellan Boğazı’nı geçtikten sonra Punta Arenas’a sabah saat 06:00 da varıyoruz. Arzu
eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenlediği ekstra tura katılabilirler. Bu turumuzda limandan hareketin
ardından Macellan Boğazı'na doğru yola çıkıyoruz. Buradaki Fort Bulnes'e ulaşana kadar Rios del Ciervos,
Lenadura, Punta Santa Maria, Gauirabo, Aqua Fresca ve tipik bir balıkçı kasabası olan Rinconada Bulnes'i
geçiyor, halkın yaşamı hakkında bilgiler alıyoruz. Fort Bulnes ilk yerleşimciler tarafından kurulan bir kale ve
limandır. Burada bölgenin müzesini ziyaret ediyoruz. Daha sonra Punta Arenas geçerken Rio Los Ciervos da
mola veriyoruz. İlk yerleşimcilere ait objeler, öncülerin hayvancılık, tarım ve petrol işlerinde kullandıkları
eşyaları görebileceksiniz. Punta Arenas’a dönüş ve turumuzun sonu. Gemimiz saat 18:00’dE hareket edecektir.
Hareketimizin ardından Cockburn Kanalı'ndan geçerek yolumuza devam ediyoruz

Merkez : Halaskargazi Caddesi Şenkal Apartmanı No:37 Kat 1 Harbiye İstanbul / Turkey
Tel : 00 90 212 232 88 00 Pbx. Fax : 00 90 212 232 13 09
Şubeler : Suadiye 216 463 40 00 / Ankara 312 466 18 22 / İzmir 232 463 59 29
Web : www.goldenbaycruises.com www.goldenbaytour.com Mail : cruise@goldenbaytour.com
www.twitter.com/goldenbaycruise www.facebook.com/goldenbaycruise

“

10. Gün
GLACIER BUZULU & USHUAIA, ARJANTİN
11 Aralık 19
Glacier Buzulu’nun önünden geçimizin ardından saat 12:00’de Ushuaia’ya varıyoruz. Arzu
eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra tura katılabilirler. Bu turumuzda, doğayı hem otobüs
hem de tren yolculuğu ile yapacağız ve dünyanın en güneyindeki Milli Parkı ziyaret edeceğiz. İlk zamanlarda
mahkumları taşıyan bir trenden model alınarak yapılan ve Tierra del Fuego denilen bu tren ile dünyanın sonuna
yolculuk yapacağız. Bu esnada Tierra del Fuego’nun efsanevi hikayesini dinleyeceğiz. Yeniden düzenlenen
Yamanas ve Shelknam yerli kampları bölgelerinden, Milli Park’ın içinde bulunan Canadon del Toro’dan
geçeceğiz. Dönüş yolumuzda muhteşem manzarası ile Ensenada Koyu'nu görme şansına kavuşacağız.
Dönüşümüz sırasında "Gaucho" çiftliğinde kısa bir mola vereceğiz. Gemimizin hareketi saat 20:00. Akşam
yemeği ve geceleme gemide.
11. Gün
CAPE HORN, ŞİLİ (GÖRSEL SEYİR)
12 Aralık 19
Denizde geçireceğimiz bu günde Cape Horn’dan geçeceğiz, Patagonya ve Şili adalarına
ait fiyortların en iyisini sunan gerçekten büyüleyici bir güzergah. Çevremizdeki güzellikleri izleyip gemimizin
keyfini çıkartacağız. Ayrıca Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok alternatif
sunuyor olacak. Arzu edenler geminin açık ve kapalı havuzlarından, jakuzilerinden, güneşlenme alanlarından
yararlanabilir. İsteyenler gümrüksüz mağazalardan alışveriş yapabilir, kumarhanede şanslarını deneyebilir veya
onlarca barda icra edilecek değişik müzik ve eğlencelerden faydalanabilirler. Tüm gün değişik yemek
alternatifleride sizleri bekliyor. Akşam yemeği ve geceleme gemide.
12. Gün
STANLEY, FAKLAND ADALARI
13 Aralık 19
Stanley, Falkland Adaları’na varış saat 08:00. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin
düzenleyeceği ekstra tura katılabilirler. Son derece keyifli ve rahat olan turumuz sırasında, Falkland'ın bu güzel
şehrini birlikte gezeceğiz. Gezimiz sırasında Christchurch Katedrali, 1982 Hürriyet Anıtı, Hükümet Binası,
1914 Savaş Anıtı, Falkland ile ilgili tarihi bilgiler alabileceğimiz mükemmel bir müze olan Brittania House
Müzesi'ni ve 1982 savaş döneminden beri mayınlı olan, bu nedenle hala tel örgülerle çevrili olan alanları
görebileceğiz. Gemimize dönmeden önce liman bölgesindeki tarihi batıklarla ilgili bilgi alıp resim çekme
imkanı bulacağız. Gemimizin hareketi saat 18:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.
13. Gün
DENİZDE
14 Aralık 19
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok alternatif sunuyor
olacak. Arzu edenler geminin açık ve kapalı havuzlarından, jakuzilerinden, güneşlenme alanlarından
yararlanabilir. İsteyenler gümrüksüz mağazalardan alışveriş yapabilir, kumarhanede şanslarını deneyebilir veya
onlarca barda icra edilecek değişik müzik ve eğlencelerden faydalanabilirler. Tüm gün değişik yemek
alternatifleri de sizleri bekliyor.
14. Gün
DENİZDE
15 Aralık 19
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok alternatif sunuyor
olacak. Arzu edenler geminin açık ve kapalı havuzlarından, jakuzilerinden, güneşlenme alanlarından
yararlanabilir. İsteyenler gümrüksüz mağazalardan alışveriş yapabilir, kumarhanede şanslarını deneyebilir veya
onlarca barda icra edilecek değişik müzik ve eğlencelerden faydalanabilirler. Tüm gün değişik yemek
alternatifleri de sizleri bekliyor.
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15. Gün
MONTEVIDEO, URUGUAY
16 Aralık 19
Sabah saat 08:00'da gemimiz Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya yanaşacak. Burada arzu
eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Montevideo & Punta Del Este turuna
katılabilirler. Bu turumuz esnasında ilk olarak dünya jet-setinin gözde yeri Punta del Este’ye gidiyor ve dünya
sosyetesinin kış aylarını geçirdikleri, malikâneleri, kumarhaneleri ve sahilleri görüyoruz. Daha sonra
Montevideo’ya geri dönüyoruz. Burada göreceğimiz yerler arasında; Ciudad Vieja, Mercado del Puerto,
Avenida de 18 Julio, Uruguay’ın kurucusu Jose Gervasio’nun Anıtı, Cumhuriyet Üniversitesi, Ulusal Tarih
Müzesi, Palacio Salvo, Parlamento Binası, Dünya Kupası'nın kazanıldığı stad ve Buenos Aires’te ki Colon
tiyatrosundan sonra kıtanın en büyük 2. tiyatrosu olan Solis Tiyatrosu bulunmakta. Tur sonrası gemiye geri
dönüş ve dinlenmek için serbest vakit. Geminin hareket saati 18:00. Akşam yemeği ve geceleme gemide.
16. Gün
BUENOS AIRES, ARJANTİN
17 Aralık 19
Sabah saat 08:00'de gemimiz Buenos Aires'e yanaşacak. Gemiden çıkış işlemlerinin ardında
saat 09:30'da gemiden ayrılış ve otelimize transfer. Bagajlarımızı bıraktıktan sonra serbest vakit. (Odaların
teslimi 14:00'den sonra olacaktır.) Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Buenos Aires şehrini
tanıtan yarım günlük panoramik tura katılabilirler. Bu turumuzda San Martin Alanı, Avenida Julio 9, Obelisk,
Casa Rosada, Palermo parkı, San Thelmo, La Recoletta, Eva Peron’un mezarı, Florida alışveriş caddesi, Pilar
Kilisesi, eski ve yeni limanların bulunduğu La Boca, Metropolitan Katedrali, Kongre Sarayı, ve Colon
Tiyatrosu göreceğimiz yerler. Turdan sonra serbest zaman. Arzu edenler öğleden sonra Parque de la Florida
adlı tamamen trafiğe kapalı bu cadde de alışveriş yapabilirler. Akşam ise kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye
ettiğimiz rehberinizin ekstra olarak düzenleyeceği Tango’nun Vatanı Arjantin’in en eski Tango evi olan La
Ventana’da yemekli show programına katılabilirsiniz. Burası tarihi bir ev olup, içi yeni baştan restore edilmiş,
Arjantin’in milli dansı olan Tango’yu en güzel şekliyle icra eden, mükemmel ambiansa sahip bir yerdir.
Geceleme otelimizde.
17. Gün
BUENOS AIRES, ARJANTİN - AMSTERDAM
18 Aralık 19
Kahvaltı ve otelden çıkış işlemleri sonrası Buenos Aires Havalimanı’na transfer. Check-in ve
Pasaport kontrolü sonrası KLM Havayolları’nın KL 702 no’lu seferi ile saat 16.40’da Amsterdam’a hareket.
Geceleme uçakta.
18. Gün
AMSTERDAM - İSTANBUL
19 Aralık 19
Yerel saat ile 10.00’da Amsterdam’a varış. Burada yapılacak aktarma sonrasında, KLM
Havayolları’nın KL 1613 no’lu seferi ile saat 11.30’da İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 16.55’de İstanbul’a
varış. Turumuzun sonu.
TUR ÜCRETİ (Kişi Başı)
İç Kabin
1749 Euro
İç Kabin Single (Tek Kişi) Farkı
sorunuz
Dış Kabin
2249 Euro
Dış Kabin Single (Tek Kişi) Farkı
sorunuz
Balkonlu Suit
3349 Euro
Balkonlu Suit Single (Tek Kişi) Farkı
sorunuz
3./ 4. Kişi (yetişkin / çocuk)
sorunuz
İLAVE ÜCRETLER (Kişi Başı)
Liman Vergisi
630 Euro
Havalimanı Vergisi & Seyahat Sağlık Sigortası
620 Euro
Gemi Bahşişleri
189 USD / Gemide nakit yada kredi kartı ile ödenir
Vize
Vizesiz Program
Önemli Not: Yukarıdaki fiyatlar bilgi amaçlı olup, satış anında güncel fiyat listesi ile kontrol edilmelidir.
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FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER
* KLM Havayolları ile Amsterdam aktarmalı
İstanbul - Santiago // Buenos Aires –İstanbul arası
ekonomi sınıfı uçak bileti
* Santiago’da 1.sınıf otelde, 1 gece oda & kahvaltı
konaklama
* Gemide 14 gece-15 gün tam pansiyon konaklama
ve gemi içerisindeki tüm aktiviteler
* Programda belirtilen tüm transferler
* Tecrübeli rehberlik hizmeti (Grup 20 kişi olduğu
takdirde Türkçe rehberlik hizmeti verilecektir.)
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN
HİZMETLER
* Gemideki tüm alkollü ve bazı alkolsüz içecekler
* Kişisel harcamalar (Telefon, kuru temizleme v.s)
* Gemi veya rehberiniz tarafından organize edilecek
tüm ekstra turlar
* Havalimanı vergileri
* Liman vergileri
* Geminin servis personeli bahşişleri
* Vize ücreti
* Yurtdışı çıkış harcı

ZAANDAM
Yolcu kapasitesi 1432, personel sayısı ise 615’dir. Dünyanın en kaliteli kabin standartlarına sahip olan gemide tüm
kabinlerde LCD ekran, DVD, halojenli makyaj aynası, masaj başlı duş takımları ve en kaliteli yatak ve nevresim
takımları mevcuttur. Geminin boyu 237 metredir. İçinde Casino, (kumarhane), yüzme havuzları, jakuzi, amfitiyatro,
sauna, güzellik merkezi, Jimnastik merkezi, barlar, restoranlar, gece kulübü ve disko mevcut olup her türlü konfora
haizdir.
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NOTLAR VE BİLMENİZ GEREKENLER;
*Programda belirtilen saatler KLM Havayolları ve Holland America Line şirketlerinden alınmıştır. Saatlerde
olabilecek herhangi bir değişiklikten Golden Bay Tour sorumlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir saat
değişikliğinden ötürü Golden Bay Tour programın içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama
yapabilir.
*Uçak yolculuğu esnasında her yolcunun kabin içine 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy) ebatlarında bir
parça eşya alma hakkı vardır. Bununla birlikte her yolcu uçağın bagajına vermek kaydıyla yanına 1 adet en fazla 20
kilo olan valiz alabilme hakkına sahiptir.
*Gemi yolculuğu sırasındaki alacağınız akşam yemeklerinden 2’si resmi akşam yemeğidir ve burada yemek isteyen
her erkek yolcumuzun yanında en az bir adet takım elbise, bayanların da en az 1 adet gece elbisesi bulundurmak
zorundadırlar.
*Gemi seyahati esnasında grubumuzun akşam yemek alacağı restoran ve masalar daha önceden belirlenmiş ve
isimlere göre numaralandırılmış olacaktır. Dolayısıyla gemide alınacak ilk öğün yemekten son öğün yemeğe kadar
herkes daha önceden belirlenen yerlerde oturacaktır. Ancak arzu edenler yemeklerini geminin başka restoranlarında
da alma hakkına sahiptirler.
*Özellikle gemi seyahatiniz esnasında sizlere başkalarının telefon ile ulaşması son derece zordur. Geminin uydu
sistemi ile görüşmeler sağlanabilir ancak dakikası yaklaşık 17 USD civarındadır.(taxlar dahil).
*Gemiye check-in esnasında istisnasız her yolcunun (çiftlerde sadece 1 kişi) kabin anahtarları alınırken gemi
resepsiyonuna kredi kartını ibraz etmesi veya nakit depozit yatırması gerekmektedir. Bu ibraz sonucunda her kredi
kartından kişi başına ortalama 300 USD’lik bir provizyon çekimi yapılacaktır. Bunun nedeni sizler gemiye check-in
yaptıktan sonra seyir esnasında gemi içinde yapacağınız harcamalar içindir. Gemi içindeki harcamalarınızı ise (içki,
meşrubat veya alkollü içecekler için)gemi resepsiyonu tarafından sizlere verilecek olan manyetik kartlar ile
yapabileceksiniz. Gemide alışveriş ve casino haricinde hiç bir yerde nakit para geçmemektedir. Tüm harcamalarınızı
odalarınızdaki televizyonlardan öğrenebilirsiniz.
*Gemiye içki sokmak kesinlikle yasaktır.
*Gemi seyahatimizin başlangıcında grubumuzun tüm valizleri için belirli renklerde valiz etiketleri tahsis edilecektir.
Bu etiketlerin eksiksiz doldurulması valizlerinizin kabinlerinize doğru olarak gelmesi açısından önemlidir.
*Valizlerinizi geminin ilk kalkış gününde akşam geç vakite kadar kamaralarınıza gelmeyebilir. Bu yoğunluk ve
kalabalıktan kaynaklanan ve kesinlikle geminin sorumluluğunda olan bir durumdur. Onun için gemiye bineceğiniz
ilk gün elzem olan ihtiyaçlarınızı küçük bir el çantasına koyup yanınıza almanızda fayda vardır.
*Geminin uydu bağlantılı internet sisteminden faydalanabilirsiniz. Dakikası yaklaşık 1,5 USD civarındadır.
*Geminin kalkış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Limanlarda gemimizin kalkış saatinden en geç
30 dakika önce gemiye giriş yapılması gerekir. Aksi takdirde gemiye giriş yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan
da Golden Bay Tour sorumlu olmayacaktır.
*Gemi seyahatimizin sonunda ise valizlerinizi toplayarak bir gece önceden kabinlerinize daha önceden bırakılacak
etiketleri takarak saat 00.00’a kadar kabin kapılarınızın önüne bırakmanız gerekmektedir.
*Vize alımları için en az 15 iş günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Lütfen programa katılımınızı buna göre
ayarlayınız.
*Dünyada ki kredi krizi ve petrol üretimindeki azalmadan ötürü değişken petrol fiyatları vergilerde artışa neden
olmaktadır.Tüm uluslar arası uçuş yapan IATA statüsündeki havayolları ve gemi şirketleri tarafından bu zamlar
fuel surcharge adı altında belirtilir.. Günden güne değişen petrol varil fiyatları maalesef siz sayın yolcularımıza
zamlı olarak yansıtılmaktadır. Havalimanı vergisi adı altında sizlerden tahsil edilen fuel surcharge adı altındaki
fark tamamen havayollarına ödenen net rakamlardan ibarettir. Bu konuda Golden Bay Tour un herhangi bir
kazancı söz konusu değildir. Gemi şirketinin ve Havayolunun biletine gelecek vergi, sigorta vb artışlar aynı
oranda misafirlerimize yansıtılacaktır.
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