Dubrovnik Turu:
Öne Çıkanlar
Garanti maaş müşterilerine özel 22 Ağustos hareketli 4 gece 5 gün Dubrovnik turu 1.375 TL yerine Bonus'a özel peşin
fiyatına 6 taksit imkanıyla sadece 899 TL!
18 Ağustos hareketli 4 gece 5 gün Dubrovnik turu 1.525 TL yerine sadece 999 TL!
Fiyatlara Dahil Olan Hizmetler:
Özel havayolları ile İSTANBUL – DUBROVNIK –
İSTANBUL ekonomi sınıfı uçak biletleri
Belirtilen otelde 3 gece oda kahvaltı konaklama
Alan - Otel - Alan transferleri
Türkçe rehberlik hizmetleri
Alan vergisi

Fiyatlara dahil olmayan hizmetler:
Seyahat sağlık sigortası
Yurt dışı çıkış harcı
Tüm otel ekstraları
Programa dahil olmayan yemekler
Ekstra turlar

Mesleki Zorunluluk Sigortası
Bu fiyat 2 veya 3 kişilik odalara kişi başı ve oda kahvaltı ücretidir. Single oda farkı 200 TL'dir.
Rezervasyon gerekmektedir. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0212 444 30 91 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Rezervasyon sonrası iptal ya da iade yapılamaz.
Bu bir tatilbitmesin.com organizasyonudur.

NOTLAR
Tatilbitmesin.com havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolü’ne tabidir.
Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir.
Yurt dışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. Paket tura katılacak sayının yeterli olmaması
durumunda 5 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir.
Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir.
Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan tatilbitmesin.com sorumlu tutulamaz.
tatilbitmesin.com gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar.
Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün gerçekleştirilebilir. Tatilbitmesin.com, kategorisi aynı kalmak
kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Turun iptali durumunda vize ücreti iade edilemez.
3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında
kalan çocuklar için geçerlidir.
TUR PROGRAMI
1. Gün İstanbul (Sabiha Gökçen) – Dubrovnik İstanbul
Gezinizin ilk günü sabah Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali tatilbitmesin.com kontuarı önünde saat 14:00’da
buluşarak başlıyor. Havaalanında bilet ve pasaport işlemlerini bitirdikten sonra Özel havayolları ile saat 16:00’da
Dubrovnik'e uçuyorsunuz. Varışınızın ardından dilerseniz ekstra olarak düzenlenecek Panaromik Dubrovnik şehir turuna
katılabilirsiniz. (25 EURO) (Eski şehir meydanı, kuleler, muhteşem surlar, 14. yüzyıldan kalma ve dünyanın en eski
eczanesine de ev sahipliği yapan Francis Manastırı, Rector Sarayı, şehir kapıları, kuleler ve diğer önemli yapılar keşif
duraklarımız. Gezinin ardından, ilk günün yorgunluğunu üzerinizden atmak üzere otele doğru hareket zamanı.
2. Gün Dubrovnik
Sabah kahvaltısı sonrası denizin keyfini çıkarmak için serbest zamanınız olacak. Dilerseniz ekstra Korçula&Ston Gezisi
veya tam gün sürecek ekstra 3 Adalar Gezisi (öğle yemekli) katılabilirsiniz. Akşam da arzu ederseniz ekstra olarak
düzenlenecek yemekli ve müzikli Dalmaçya Gecesi Tekne Gezisi'ne de katılabilirsiniz.

3. Gün Dubrovnik
Sabah kahvaltısı sonrası yine deniz keyfi zamanı. Arzu ederseniz tam gün sürecek ekstra Mostar&Poçitel Gezisi'ne
katılabilirsiniz.
4. Gün Dubrovnik
Sabah, kahvaltının ardından isterseniz gününüzü güneş ve denizle, isterseniz de tam günlük ekstra Karadağ Gezisi ile
geçirebilirsiniz.
5. Gün Dubrovnik – İstanbul
Sabah kahvaltısı sonrası denizin ve şehrin tadını çıkaracağınız serbest zamanınız olacak. Rehberinizin belirleyeceği saate
buluşup ardında havalimanına doğru yola çıkacaksınız. Bagaj, check-in ve pasaport işlemlerinden sonra özel havayolları
ile 26 Haziran’ı 27 Haziran’a bağlayan gece yarısı saat 01:00’de İstanbul’a dönüş zamanı.
Tur programı, pasaport/vize uygulamaları, hava limanı ve uçak ile ilgili uygulamalar konusunda detaylı bilgiler için
www.bonubon.com web adresinde yer alan kampanya ilanının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Ocean Majestic Yunan Adaları:
Öne Çıkanlar
Garanti maaş müşterilerine özel, 30 Ağustos-02 Eylül 2012 ve 06 - 09 Eylül 2012 tarihleri arasında Ocean Majesty gemisi
ile yapacağınız 3 gece 4 gün konaklamalı Yunan Adaları turu Bonus’a özel 6 taksit imkanıyla 496 TL'den başlayan
fiyatlarla! Üstelik vizesiz!
IJA standart iç kabinde konaklama 1.030 TL yerine 496 TL!
IJS superior iç kabinde konaklama 1.150 TL yerine 560 TL!
IDS superior iç kabinde konaklama 1.375 TL yerine 625 TL!
DJ standart dış kabinde konaklama 1720 TL yerine 738 TL!
DES superior dış kabinde konaklama 1950 TL yerine 800 TL!
Detaylar
Kalkış saati: 17.00
Rezervasyon için 0850 222 0 666 numaralı Bonubon çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Bu kampanya ile Ocean Majesty gemisinde 3 gece 4 gün standart iç kabinde liman vergileri dahil tam pansiyon
konaklama hakkı satın alıyor olacaksınız.
Tur İzmir kalkışlıdır.
Kampanya 2-3 kişilik kabinde kişi başı konaklamadır. 2 kişi için 2 kupon alınmalıdır. Tek kişi konaklamak isteyenler 2 adet
kupon satın almalıdır.
0-12 yaş çocuklar ücretsizdir fakat her çocuk için 75 Euro liman vergisi ödenmelidir. 13-16 yaş arası çocuklar % 70
indirimlidir.
Rezervasyon yapıldıktan sonra iade ve iptal yapılmamaktadır.
Kupon alındıktan sonra rezervasyon 2 gün içinde yapılmalıdır.
İstenilen kabinde yer kalmaması durumunda fark ödeyerek bir üst kabine geçiş ya da iptal kupon iadesi yapılabilir.
Tur Detayları
Pasaportlarında geçerli bir Schengen, İngiltere veya Amerikan vizesi olanlara vize gerekmemektedir. Yeşil veya
diplomatik pasaport sahipleri için vize uygulaması yoktur.
Boş pasaportlulara veya yukarıda belirtilen ülkeler dışında kalan diğer ülke vizeleri dikkate alınmayacaktır. Pasaportların
en az 6 ay geçerliliği olması ve yurt dışı çıkış harcı seyahat öncesi alınması gerekmektedir (Bankalara yatırılması tavsiye
edilir).
Gemi bileti pasaporttaki isme göre düzenlenir. Yanlış veya eksik isim ve soy isim beyanından sorumluluk tamamen
misafire aittir.
Programda belirtilen saatler Majestic İnternational Cruises firmasından alınmış olup gemi firması veya kaptanın uygun
gördüğü durumlarda (hava muhalefeti, grev, lokavt, doğal afet vs) varış, kalkış saatleri, geminin rotası değiştirebilir ve bu
değişikliklerden ötürü acente sorumlu tutulamaz, herhangi bir iade söz konusu değildir.

Gemi seyahatiniz esnasında sizlere telefon ile ulaşılması son derece zordur. Geminin uydu sistemi ile görüşmeler
sağlanabilir ancak bu çok pahalıdır, uğranılan limanlarda cep telefonlarınızı kullanmanızı tavsiye ederiz.
Gemide internet kullanımı uydu aracılığı ile olduğundan çok hızlı değildir ve ücretlidir.
Gemi seyahati esnasında gün içerisinde geminin yanaştığı adayı dolaşırken öğle yemeği için tekrar gemiye geri dönüp
yemeğinizi alabilirsiniz.
Turlarda alınacak tüm alkollü ve alkolsüz içecekler gezi ücretine dâhil değildir.
Gezimiz için geçerli tüm yasal hükümler ve sorumluluklar yolcu satış sözleşmemizde belirtilmiştir.
Gezimize kayıt yaptırmış olan yolcularımız sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
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 Euro’luk bir provizyon çekimi yapılacaktır. Bunun nedeni gemiye check-in yaptıktan
sonra seyir esnasında gemi içinde yapacağınız harcamalar içindir. Gemide kullanılan para birimi Euro olup,
harcamalarınızı (içki, meşrubat veya alkollü içecekler için) resepsiyon tarafından sizlere verilecek olan Cruise kart
(manyetik kartlar) ile yapabileceksiniz.
Gemide casino haricinde hiç bir yerde nakit para geçmemektedir.
Gemiye dışarıdan içki getirilmesi yasak olup getirilen içkiler gemi personeli tarafından muhafaza edilip turun son günü
iade edilir.
Petrol fiyatlarındaki fiyat değişiklikleri, ülkelerin uygulamakta oldukları vergi oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan
fiyat artışları fiyatlara yansıtılabilir.
Gemi şirketleri tarafından bu zamlar fuel surcharge adı altında belirtilir.
Gemiye ilk binişte kalkış saatinden en az 3 saat önce limanda olmanız gerekmektedir.
Tur esnasında gemide bulunma saatleri kabininize bırakılacak olan bültenlerde belirtilmiştir.
Gemide doktor bulunmakta olup, şayet bir rahatsızlığınız var ve ilaç kullanıyorsanız ilaçlarınızın yedeğini, reçetenizi,
varsa raporunuzu yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
27 hafta ve daha fazla süredir hamile olan bayan misafirlerin, kendi sağlıkları ve güvenlikleri açısından gemide
bulunmaları yasaktır. Hamileliğin 24- 26 haftasına kadar, doktorlarından seyahat edebileceklerine dair aldıkları belgenin
gemiye binmeden 30 gün önce ilgili birimlere iletilmesi durumunda yolculuk yapabilirler.
21 yaş altında bulunan kişiler gemide içki içemezler. 18 - 20 yaş arası konuklar, ebeveynlerinden imzalanarak alınacak
içki içmelerine izin veren feragat formu ile bira ve şarap içebilirler.
Tur detayları, pasaport/vize uygulamaları, liman uygulamaları, gemide uygulanacak kurallar, odalar vb. konularda detaylı
bilgiler için www.bonubon.com web adresinde yer alan kampanya ilanının kontrol edilmesi gerekmektedir.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Ocean Majesty gemisinde 3 gece 4 gün tam pansiyon
konaklama
Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri
5 çayı ve gece yarısı ikramları
Yemeklerde alınan çay ve kahve
Gemideki tüm eğlenceler
Türkçe rehberlik hizmetleri
Liman vergileri: 75 €

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Tüm alkollü içecekler
Kişisel harcamalar
Telefon, kuru temizleme vs.
Gemideki ekstra turlar
Vizesiz hizmet bedeli kişi başı 25 € (Geçerli Schengen
vizesi veya yeşil pasaportlu misafirlerimiz muaftır)
Yurtdışı çıkış harcı 15 TL
Gemideki bahşişler (Günlük 7 € hesabınıza işlenecektir.)
Seyahat sigortası bedeli 0-69 yaş: 15 €, 70 yaş üstü: 30 €
Limanlardaki shuttle-bus ücretleri
Santorini teleferik ücreti (opsiyonel)

Astoria Elita Resort Side:

Club Astoria Belek

Öne Çıkanlar

Öne Çıkanlar

Garanti maaş müşterilerine özel, 5 yıldızlı Antalya Asteria Garanti maaş müşterilerine özel Club Asteria Belek’te ultra
Elita Resort'ta ultra herşey dahil gecelik konaklama 360 TL her şey dahil gecelik konaklama 360 TL yerine Bonus’a özel
yerine Bonus’a özel 6 taksit imkanıyla sadece 171 TL!
6 taksit imkanıyla sadece 222.30 TL!
3 gece konaklama 1.080 TL yerine 513 TL!
4 gece konaklama 1.440 TL yerine 684 TL!
5 gece konaklama 1.800 TL yerine 855 TL!

3 gece konaklama 1080 TL yerine sadece 687.90 TL!
4 gece konaklama 1440 TL yerine sadece 917.20 TL!
5 gece konaklama 1800 TL yerine sadece 1146.50 TL!

Detaylar:
Kampanya 17 Ağustos - 16 Eylül 2012 tarihleri arasındaki standart oda konaklamalarında geçerlidir.
Minimum 3 gece konaklama zorunluluğu vardır.
Fiyatlar 2 kişilik odada kişi başı gecelik fiyatlardır. Kampanyadan yararlanabilmeniz için en az 2 kupon satın almanız
gerekmektedir.
Fiyatlar konaklama tarihinize göre değişmektedir.
0-14 yaş arası birinci çocuklar ücretsizdir, ikinci çocuk 0-2 yaş arası ücretsizdir. Ancak yine de rezervasyon sırasında
çocukların da bildirilmesi gerekmektedir.
Kuponlar birleştirilebilir.
Kalınacak gün ve kişi sayısına göre dilediğiniz kadar kupon alabilirsiniz.
Rezervasyon gerekmektedir.Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0212 290 40 10 numaralı telefonu 09:00-18:00 mesai saatleri
arasında arayabilirsiniz.
Bonubon üzerinden aldığınız tüm hizmetlerin her aşamasında Bonubon'la bağlantıya geçmeniz gerekmektedir. Başka bir
firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet almanız durumlarında Bonubon sorumluluk kabul
etmez.
Hareket/konaklama başlangıç tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %25’ i, 14-8 gün kala yapılan
iptallerde kişi başı toplam tutarın %50’ si, 7 gün öncesine kadar yapılan iptallerde veya habersiz konaklama
yapılmaması/tura gelinmemesi halinde ise gezi ücretinin tamamı iade kapsamı dışındadır.
Doğuş Yeni İnternet Reklam Pazarlama ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi, Bonubon Tur Seyahat Acentası ünvanı ve
7386 belge numarasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilen A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesine sahiptir.
Astoria Elita Resort Side Otel Özellikleri:
Yenilenen ana restaurant (klimalı) ve teras, 3 a la carte restaurant ( balık, Türk, barbekü), bir snack restaurant, disco bar
ve lobby barın yanısıra tamamen yenilenen pool bar ve beach bar otelde yemeklerinizi ve içecekleriniz alabileceğiniz
mekanlardır.
Mini club (4-12 yaş), çocuk havuzu ve kaydıraklar, çocuk oyun alanı, 2 tenis kortu, plaj voleybolu, aerobic, streching, su
jimnastiği, masa tenisi, fitness salonu, su sporları, internet cafe, tüm güne yayılan animasyon programları, animasyon
şovları, plaj partileri, canlı müzik, araba ve motorsiklet kiralama, Türk hamamı, sauna, masaj, çamaşır yıkama, butik, mini
market, kuaför, deri, fotoğraf dükkanı, kuyumcu, doktor otelde bulabileceğiniz diğer olanaklardır.
Odalarda klima, uydu TV, telefon, minibar, saç kurutma makinesi, kasa, balkon veya teras bulunmaktadır.
Asteria Elita Resort, Antalya Havaalanı'na 33 km, Antalya şehir merkezine 40 km ve en yakın yerleşim birimi olan
Kadriye'ye de 6 km uzaklıkta bulunmaktadır.
Club Astoria Belek Oda Özellikleri:
Tüm standart odalarda; WC/ duş veya küvet, saç kurutma makinesi, klima, uydu televizyon, müzik kanalı, mini bar, info
kanalı, kasa, telefon, seramik zemin balkon veya teras veya fransız balkon bulunmaktadır.

Club Asteria Hotel Belek Üç Kum Tepesi mevkiinde, Antalya Havaalanı'na 33 km, Antalya şehir merkezine 40 km ve en
yakın yerleşim birimi olan Kadriye'ye de 6 km uzaklıkta bulunmaktadır.
Otel özellikleri ve odaların özellikleri ve kurallar ile ilgili olarak www.bonubon.com web adresinde yer alan kampanya
ilanının kontrol edilmesi gerekmektedir.

