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BİLGİLERİ: EĞİTİM BİR SEN 
 
 

 Medeniyetlerin, Kültürlerin ve İnançların, 
Buluşma Noktasında Balkanların Kalbine Yolculuk 

 
Not: Organizasyonumuz İstanbul Çıkışlıdır. 

Yeri: 22 ŞEHİR – 5 BAŞKENT 
Kavala – Selanik – Manastır – Ohrid – Struga – 
Tetova – Üsküp – Priştine - Prizren -  İşkodra – 
Bar – Petrovaç – Budva – Kotor – Herceg Novi 
–Trebinje – Blagaj - Mostar – Saraybosna –
Belgrad – Sofya – Plevne 
 
 

Fiyata Dâhil Olan Hizmetlerimiz                                        Fiyata Dâhil Olmayan Hizmetlerimiz 
 
* Lüks Carpe Diem Turizm otobüsleri ile ulaşım  
* Yerel profesyonel Türkce rehberlik hizmetleri 
* 4* Otellerde 1 Gece Ohri, 1 Gece Üsküp, 1 Gece 
Podgorica veya Çevresi, 1 Gece  Medugorje  veya Çevresi, 
1 Gece Saraybosna, 1 Gece Belgrad, 1 Gece Sofya ile 
toplam 7 Gece Kahvaltı dahil Konaklama 
* 5 Akşam yemeği   
* Selanik, Manastır, Ohrid, Tetova, Üsküp,Priştine, 
Prizren, İşkodra Budva, Kotor, Poçitel, Mostar, 
Saraybosna, Belgrad, Sofya, Plevne Panoramik Şehir 
Turları 
*St. Naum Turu 
* Manastır Turu 
* Blagay Tekkesi Turu 
*Savaş Tüneli Turu 
*CARPE DİEM TURİZM Asistanlık Hizmeti 
* Bazı şehirlerde alınan mecburi yerel rehberlik 
hizmetleri 
* Tüm otoban check-point ve otopark ücretleri  
* Şehir Vergileri  
* Gümrük Vergileri 
* Programda belirtilen panoramik şehir turları. 
* Araç içi limitli su ikramı 
 
 

 
* Müze ve ören yeri giriş ücretleri.  
* Otelde alınan ekstralar ve tüm kişisel harcamalar  
* Kavala da verilen mola da alınan kahvaltı. 
* Öğle Yemekleri 
* Ekstra Turlar 
* Şöför ve rehber bahşişleri 
* MULTİ SCHENGEN VİZESİ (YEŞİL PASAPORT 
SAHIPLERI VİZEDEN MUAFTIRLAR).  
* Yurtdışı çıkış harcı 15 TL. 
* Yurtdışı seyahat sağlık sigortası( İsteğe Bağlı ) 
 

mailto:info@carpediemturizm.com
http://www.carpediemturizm.com/
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Detaylı Program 
 

 

1.GÜN / İSTANBUL –KAVALA -SELANİK 
Gezimizin i lk günü saat 20:00 de İstanbul’da buluşma noktasından hareketle Yunanistan 
yolculuğu başlangıcı. Ara molalar ile devam eden yolculukla İpsala sınır kapısına varış. 
Pasaport ve gümrük işlemleri sonrası Dedeağaç - Gümülcine - İskeçe - karayolu takip edilerek 
Kavala’ya yolculuk. 

 

 
 
 
 

 

2.GÜN KAVALA – SELANİK – MANASTIR - OHRİD 

Kavala`ya varışımızın ardından sabah kahvaltısı ve enfes Kavala kurabiyesinin tadına bakmak 
için mola veriyoruz. Kahvaltı molası sonrası panoramik Kavala Kent Turu ve l iman bölgesinde 
kısa süreli fotoğraf molasının ardından Selanik yolculuğu. Selanik varışı i le panaromik şehir 
turu; Kordon, Beyaz Kule, Döner Kule, Fuar Meydanı, Osmanlı ve Bizans eserleri, 
Yunanistan'ın en büyük katedrali olan Aya Dimitros Katedrali, Büyük İskender Heykeli, 
Hamza Bey camii, E.Venezelo - P.Konstantin heykelleri, Vardar, Makedonia, Aristoteles, 
Elefterios meydanları görülecek yerler arasındadır. Tur bitiminde Atatürk'ün evini ziyaret 
ediyor ve Makedonya ülkesine doğru yola koyuluyoruz. Sınır geçişinin ardından Makedonya 
ülkesine giriş i le Manastır şehrine varışımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkenin en büyük 2. Şehri 
Manastır’da yürüyerek gerçekleştireceğimiz turumuzda; Geniş Cadde, İshak Paşa Camii, Yeni 
Cami, Saat Kulesi, Kent Meydanı görülerek Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim gördüğü 
Manastır Asketi İdadi binası ve Anı Odası ziyaret edilecektir. Ziyaretin ardından araçla 
buluşma ve Ohri’ye hareket. Güzergah üzerinde Resne geçişi ve II.Meşrutiyetin önemli ismi 
Resneli Niyazi Bey’in sarayını panoramik olarak görerek devam eden yolculukla Ohri’ye varış. 
Balkanların en büyük göllerinden biri olan Ohrid Gölü bölgesine varış. Ohrid şehrinde 
gerçekleştirilecek olan turumuzda; Çınar Meydanı, Türk Çarşısı, Haydar Kadı Camii, Pir 
Mehmet Hayati Camii ve tekkesi ile Bedesten, Aya Dimitri Kilisesi, Ayasofya Klisesi, Aya 
Klement Manastırı, Aya Kaneo Kilisesi, Aya Pantelejmon Kilisesi, Samoil Kalesi ve özgün sivil 
mimari örnekleri taşıyan tarihi Ohri sokakları görülecek yerler arasındadır. Dileyen 
misafirlerimiz Rehberimiz tarafından ekstra düzenlenecek olan Ohrid Gölü Tekne Turuna 
katılabilirler.(10 EUR).  
Turun ardından otelimize transfer. Geceleme Ohri otelimizde. 

 
 
 

 

3.GÜN/OHRİD – TETOVA (KALKANDELEN) - ÜSKÜP  

Sabah Ohrid Halveti Dergahında sabah namazımı kıldıktan sonra kahvelerimizi Dergahta 
alacak ve Otelde alacağımız kahvaltının ardından  Rehberimizin düzenleyeceği  Ohrid gölünün 
doğduğu yer olup, muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan St.Naum Turuna katıl ıyoruz.  
Üsküp yolculuğuna başlıyoruz. Güzergahımız üzerinde ülkenin 3. Büyük şehri ve Arnavut 
nüfusunun en yoğun olduğu Tetova (Kalkandelen) şehrini ziyaret ediyoruz. İki  kız kardeşin 
banisi olduğu Alaca Camii ve İmarethanesini ziyaret ediyoruz. Ziyaretimiz sonrası devam 
eden yolculukla varılan Üsküp’te şehir turumuza başlıyoruz. Yahya Kemal Beyatlı'nın doğduğu 
şehir olan Üsküp'ü tanıtan yarım günlük panoramik turumuzda; Eski Tren Garı, Üsküp 
doğumlu hayırsever Rahibe Teresa'nın anıtı ve evi, Taş Köprü, Kale Surları, Osmanlı 
döneminden kalma Eski Şehir, Çarşı ve Osmanlı'nın Balkanlar'daki en güzel mimari mirasları 
arasında yer alan Mustafa Paşa, Sultan Murad ve Gazi İsa Bey Camileri, Davud Paşa 
Hamamı, Kapan, Sulu ve Kurşunlu Hanlar dış mekan anlatımları ile gezilecek yerler arasında 
bulunmaktadır. Serbest zaman ve buluşmanın ardından otele transfer. Geceleme Üsküp 
otelimizde. 

mailto:info@carpediemturizm.com
http://www.carpediemturizm.com/
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4.GÜN/ ÜSKÜP – PRİZREN – İŞKODRA - PODGORİCA 

Arzu eden misafirlerimiz i le Sabah namazımızı Üsküp de kıldıktan sonra Otel imizde 
kahvaltımızı alacağız. Dileyen misafirlerimiz Rehberimizin düzenleyeceği ekstra Matka 
Kanyonu Turuna katılabilirler.(10 EUR) Eşsiz güzelliği i le bilinen Matka kanyonunda keyifli 
yürüyüş ve eşsiz doğa manzaralarında fotoğraf molası i le programımızı gerçekleştiriyoruz. 
Programın ardından Kosova yolculuğu başlangıcı. Kosova sınır geçişi i le devam eden 
yolculukla otobüslü  Priştine Panoramik şehir turumuzun ardından Kosova Meydan 
Muharebesine sahne olan Kosova Ovası ve burada şehit düşen Sultan Murat Hüdavendigar 
Türbesini ziyaret. Prizren şehrine varış. Ülkede Türk nüfusunun en yoğun olduğu otantik şehir 
Prizren’de şehir turu. Şadırvan meydanı, Bayraklı Cami, Sinan Paşa Camii, Hamam, Tarihi 
Prizren Köprüsü ve Halveti Dergahı panoramik ziyaretleri sonrası öğle yemeği için serbest 
zaman. Buluşma sonrası Arnavutluk ülkesine geçiş ile Podgorica yolculuğu. İşkodra şehir 
geçişi  i le Avrupanın en genç devletlerinden Karadağ ülkesine yolculuk. Sınır geçişi ve 
Karadağ’da devam eden yolculukla konaklama noktasına varış. Otele yerleşme. Geceleme 
Podgoridca Otelimizde.  

 

 

5.GÜN/  PODGORİCA –BUDVA – KOTOR - MEDUGORJE 
Sabah kahvaltısı sonrası , i lk durağımız, zamanında balıkçıların yerleşim alanı olan bir adanın 
kamulaştırılması ve sonrasında Singapur’lu bir multimilyardere satılması i le günümüzde Jet 
Sosyetenin tatil yeri olan , muhteşem St Stefan’ı panaromik olarak tepeden görebileceğiniz 
bir mola. Yolumuza Adriyatik sahillerindeki olaganustu manzarali yollardan geçerek devam 
ederek Budva’yı panoramik olarak gördükten sonra Kotor Körfezi'nin içinde yer alan Kotor'a 
varış. Kotor'da Eski Şehir, Aziz Tripun ve Nikola Kiliseleri ve tarihi Saat Kulesi göreceğimiz 
yerlerden bazıları. Kotor gezimizden sonra, devam eden yolculukla Bosna Hersek sınır geçişi 
i le konaklama noktasına transfer. Geceleme Medugorje Otelde. 

 
 

 
 
 

 

6.GÜN/TREBİNJE  – BLAGAY- MOSTAR - SARAYBOSNA 
Sabah kahvaltımızın ardından Mostar'a hareket.  Misafirlerimizle birlikte Blagay turumuza 
katıl ıyoruz. Alperen Tekkesini gezerken Kaynak suyunun büyüleyen sesi ve tarihi Tekkeyi gezerken, 
ayrı bi r mana alemine dahil olacaksınız. Dileyen misafirlerimiz Balkanların en muhteşem 
şelalelerinden Kraviçe Şelalesi turuna katılabilirler (15 EUR) Mostar’a varış. Turun ardından 600 
yıl l ık geçmişe sahip, Bosna-Hersek'i oluşturan iki parçadan biri olan Hersek'in en büyük şehri 
Mostar'ı tanıtan yürüyüş turumuzda, 1557'de Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin'in 
inşa  ettiği, ancak 1992'de Hırvat topçu ateşiyle yıkılan, daha sonra 2004'te Türkiye'nin de büyük 
desteğiyle orijinal malzeme ve dönemin inşa teknolojisiyle yeniden yapılan, UNESCO Dünya Mirası 
Li s tesi'ndeki Mostar Köprüsü, Kuyumcular Çarşısı, Koska Mehmed Paşa Camii, Eski  Hamam ve 
dönemin tipik Osmanlı evini yansıtan Müslüm Bey Konağı göreceğimiz yerler arasındadır. 
Mostar'ın yerel pazarlarından alışveriş yapabileceğiniz serbest zamanın ardından SarayBosna`ya 
harket. Varis sonrasi asırlar boyunca Balkanlar'ın kültür başkentliğini yapmış, 1914'te Avusturya-
Macaristan Veliahdı Arşidük Franz Ferdinand'ın Sırplar tarafından bu arada öldürülmesi üzerine 
Bi rinci Dünya Savaşı'nın çıktığı yer olmuş, 1992 savaşında ise Sırp, Hırvat ve Boşnaklar'ın kendi 
ara larındaki yıkıcı savaşları sonucu büyük tahribata uğramış, fakat güzelliğini halen büyük ölçüde 
koruyan Saraybosna'da panoramik şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Turumuz esnasında meşhur 
Başçarşı, tarihi Osmanlı hanı Morica Han, şehrin dinsel kozmopolitliğini yansıtan Katolik Katedrali, 
Sinagog, Hüsrev Bey ve Ferhadiye Camileri, 1914'te Franz Ferdinand suikastinin gerçekleştiği Latin 
Köprüsü, Eski Kütüphane, şehrin 40 yıl lık Avusturya-Macaristan yönetimi sırasında oluşmuş ve 
batı tarzı binalarını görebileceğiniz turmuzu tamamliyarak otelimize transfer. Geceleme 
Saraybosna otelimizde. 

mailto:info@carpediemturizm.com
http://www.carpediemturizm.com/
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7.GÜN/ SARAYBOSNA – BELGRAD  
Sabah Namazını Saraybosna’da eda ettikten sonra Otelde kahvaltımızı alacağız.  Kahvaltının 
ardından Saraybosna’ya  doyamayan siz değerli misafirlerimizin öğleye kadar Saraybosna’da gezme 
imkanı ve serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz Rehberimizin düzenleyeceği extra Vrelo Bosna 
turuna katılabilirler (10 EUR). Ülkeye ismini veren, Saraybosna’nın su kaynağı Igman dağı’nın 
eteklerinde yer alan ve ülkenin en büyük milli parkı olan Vrelo Bosna turunu gerçekleştiriyoruz. 
Programın ardından misafirlerimiz Kuşatma dönemi şehrin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve Bosna 
Savaşının dönüm noktası olarak kabul edilen Savaş Tüneli Turuna katıl ıyoruz. Bu önemli ziyaretin 
ardından Belgrad yolculuğu. Sırbistan s ınır geçişi ve ara molalarla devam eden yolculukla başkent 
Belgrad’a varış. Avrupanın en eski kentlerinden biri olan Belgrad şehir turumuzda; Yeni Belgrad, 
Usce Al ışveriş merkezi, Tarihi Brankov Köprüsü, Taş Meydan, Slaviya Meydanı, Aziz Sava Ki lisesi, 
Eski  Saray, Yeni Saray ve Meclis binası, Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen Kale 
Megdan, Mora fatihi Damat Ali Paşa Türbesi, Belgrad galibi heykeli, Sokollu Mehmet Paşa 
Çeşmesi, Askeri müze, Saat kapı ve Müzesi,  İstanbul Kapı, Nebojşa Kulesi, Saborna Ki lisesi yapıları, 
Bayraklı Camii ile Kale Meydan gördükten sonra Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş turumuza 
başl ıyoruz. Belgrad’ın en hareketli Caddesi ve adını Sırbistan III .Prensi Mihailova’dan alan ve 1870 
yıl larına a it bir çok büyük ve etkileyici binayı barındıran Knez Mihajlova Caddesi’nde yürüyüş 
turumuzda, Osmanlı’ya karşı isyanı başlatan yer olan Çukur Çeşme, Cumhuriyet Meydanı, Sırbistan 
Ulusal Parlamentosu ve Prens Mihailo Heykeli’ni görerek turumuzu noktalıyoruz. Dileyen 
misafirlerimiz Rehberimiz tarafından düzenlenecek olan Tuna ve Sava Nehri Tekne Turuna 
katılabilirler.(10 EUR). Araçla buluşma ve otele transfer. Geceleme Belgrad otelimizde. 

 

 
 

8.GÜN/ BELGRAD – SOFYA  
Otelde alınan sabah kahvaltısının ardından Sofyaya hareket. Bulgaristan sınır geçişi  
sonrası başkent Sofya’ya varış sonrası Sofya panoramik şehir turumuza başlıyoruz. 
Balkanların en büyük kil isesi olan Alexsander Nevski Katedrali, Milli kütüphane, Sofya 
Üniversitesi, Eski kraliyet sarayı, Neo klasik sti linde yapılmış olan Milli Bulgar Tiyatrosu, 
Arkeoloji  müzesi, Eski Sofya - Sendika şehri, Rotonda Kil isesi, panoramik şehir turumuz 
esnasında görülecek yerler arasındadır. Akabinde meclis binasının yanından yürüyerek 
Sofya Heykeli’ne panoramik bakış i le fotoğraf molasının ardından şehrin simgesi olan 
Banya Başı camisini ziyaret ediyoruz. Serbest zaman sonrası otele transfer. Geceleme 
otelimizde. 

 

9.GÜN/SOFYA – PLEVNE – İSTANBUL 
Otelde alınan sabah kahvaltısının ardından yaklaşık 3 saatlik bir mesafede bulunan 
Plevne Şehrine varıyoruz.  Tarihimize Plevne Savunması olarak geçen Osmanlı-Rus 
savaşlarının cereyan ettiği Plevneyi geziyoruz. Plevne’de Plevne Savaşına ait Panaroma 
Müzesini geziyoruz. Panaroma Osmanlı-Rus Savaşlarının 100. yıl ı anısına Rusların 
talimatıyla 1978 yıl ında yaptırılmış. Panoramayı gezerken 1877-1878 Osmanlı-Rus 
savaşı sırasında yaşanmış  Plevne Savunmasını ve Gazi Osman Paşanın kahramanlığını bir 
kez daha yâd edeceğiz. şehirdir. Serbest zaman sonrası Türkiye’ye hareket ediyoruz. 
Akşam saatlerinde varılacak Kapıkule sınır kapısındaki pasaport, gümrük işlemleri ve free 
shop alışveriş molasından sonra Türkiye ye giriş yapıyoruz. Devam eden yolculukla 
İstanbul  başlangıç noktalarına varış i le program sonu. 

mailto:info@carpediemturizm.com
http://www.carpediemturizm.com/
https://www.redaction.media/tr/tag/osmanli-rus-savasi/
https://www.redaction.media/tr/tag/osmanli-rus-savasi/
https://www.redaction.media/tr/tag/plevne-savunmasi/
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Paket Fiyatı Double 
 

Single Farkı Çocuk 3-11Yaş  (2 yetişkin  yanında) 

42  Kişi için Paket Fiyatı  385 € 150 € 350 Euro 
    
 
 
 
Not 1 : Sözleşme Tarihine kadar geçen süredeki otellerde olacak fiyat değişikliği fiyatlara 
yansıtılacaktır 
 
BİLGİLENDİRME , 

- Katıl ım gösteren misafirlerimizde mutlaka tur süresi boyunca geçerli Multi(Çok Girişli) Schengen vizesi bulundurma zorunluluğu vardır.       
( Yeşi l Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.) 
- Tur esnasında programda bulunan tüm ülkelerde alışveriş ve harcama yapılabilmesi için , Euro bulundurmamız yeterlidir.Yerel para birimi 
kul lanılan bölgelerde Rehber para çevrilmesi konusunda yardımcı olacaktır. 
- Gezi  süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir. Gece için yanınıza hırka vb. bir kıyafet bulundurmanızda 
fayda vardır. 
- Turlarımızda günlük olarak koltuk planlamasında rotasyon(koltuk değişimi) uygulaması yapılmakta olup , sabit koltuk ve ön koltuk garantisi 
veri lmez.Koltuk değişimleri araç rehberi tarafından organize edilir. 
- Yurtdışından Türkiye’ye giriş yaparken 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 167. Maddesi gereği Misafirlere detaylı bilgilendirme yapılmıştır. 
- Tur programında Rehberler hava ve yol  şartlarına bağlı olarak , programda belirtilen heryeri göstermek şartı ile program akışında değişilik 
yapabilirler. 
- Tura  kayıt yaptıran misafirlerimizin 30 gün kalaya kadar ücretsiz iptal hakkı vardır.Tur tarihine 30 günden az kalması durumunda %30 ceza 
, 20 gün ve daha az kalması durumunda %100 ceza uygulanır.Katılımcı iptal talebi ile birlikte sunulan Türkiye’den ki merciler den alınan 
hastane raporu, iş yeri izin belgeleri vb. evraklar , Türkiye dışındaki konaklayacakları otel ve a lacakları hizmetlerin iptalinde maalesef kabul 
görmemektedir.  
-Tur Programımız minimum 40 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.  Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, son iptal bildirim 
tarihi tur kalkışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen tur Carpe Diem Turizm tarafından bildirilecektir. 
-Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) 
gezi  hareketinden 2 Gün önce Carpe Diem Turizm tarafından bildirilecektir. 
-Fuar, kongre, konser,  etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’ lerden fazla mesafede kullanılabilir. Böyle bir 
durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce Carpe Diem Turizm tarafından bilgi verilecektir 
- 3 Kişi lik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak s tandart yataklardan küçüktür. 
3 Kişi lik odalar 1 büyük yatak + 1 i lave yataktan oluşmaktadır. İ lave yataklar. Açma -kapama ve coachbed olarak adlandırılan yataklardan 
oluştukları i çin Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek s ıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini 
beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir. 
-Tur programında dahil olan hizmetlerden Otelde alınan Kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne uygun olarak ve genelde 
kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya  kahveden oluşan sınırlı bir mönü ile sunulmakta olup gruplar i çin 
gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir. 
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-Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin  genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber anlatımıyla panoramik 
olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini i çermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil 
olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine,  girilmesine i zin verilmeyen veya her hangi bir etkinlik 
nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, veya hava şartları nedeniyle turun yapılması imkansız hale geldiği durumlarda 
bahse konu turların yapılamamasından Carpe Diem Turizm sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya  araç girişine i zin verilmeyen 
nokta larda  imkanlar dahilinde toplu taşıma veya  yaya  olarak yapılabilir. 
-Seyahat esnasında karayolu i le geçiş yapılan gümrük kapılarında bekleme süresi s tandartları aşabilir, bu bekleme sürelerinden kaynaklı 
yaşanan olumsuzluklardan Carpe Diem Turizm sorumlu tutulamaz. 
-Ekstra  turlar , servis aldığımız yerel Viyatravel tarafından en az 40 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli sayı sağlanamadığı takdirde 
gezi ler yapılamamaktadır veya  ekstra gezi fiyatları, i çerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca  turların 
günleri ve saatleri, gidilecek yerlerde ki  müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından 
değiştirilebilir. 
- Ekstra  turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında düzenlenen ekstra turlara katılmak istemeyen yolcular, yol 
üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde beklemeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu yolcular ekstra tur başlamadan yol  üstü dinlenme 
tes isine bırakılıp, turun tamamlanması ardından bırakıldıkları noktadan alınırlar. 
- Uçakl ı turlara katılan kişiler i çin yapılması gereken Check-in ve boarding işlemleri kişisel işlemler olup, misafir tarafından uçuş öncesinde 
havalimanlarında ilgili havayolu kontuarlarında yada on-line olarak havayolu firmalarının internet sitelerinden yapılması zorunludur. 
- Tura  katılım için Carpe Diem Turizm tarafından bildirilen saatlerde belirtilen havaalanında hazır bulunmayan, check-in ve boarding 
i şlemlerini zamanında yaptırmayan, check-in ve boarding i şlemlerini zamanında yaptıran ancak uçağa binmeyen kişilerin uçuşu 
gerçekleştirememelerinden Carpe Diem Turizm sorumlu değildir. Uçağı kaçıran kişilerin tura dahil olmaları için gerekli olacak gidiş-dönüş 
yeni  uçak biletleri ve gidilecek bölgedeki transferlerine dair oluşacak tüm masraflar kendilerine aittir. 
-Carpe  Diem Turizm , hava  yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda rötar 
ri ski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler değişebilir. Carpediem Turizm, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle 
yükümlüdür. Yolcu saat değişme riskini kabul ederek geziyi satın a lmıştır. 0-2 yaş arası çocuklar a lan vergisi ve alan hizmetleri bedeli 
ödemezler. 
-Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri Kişi Sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Her turumuzda bulunan kişi sayısına göre aşağıda 
bulunan araç tipleri tayin edilir.  
Otobüsler: (25 - 46 Kişi  Sayılarında Kullanılır)  *Mercedes Travego/Tourismo   *NEOPLAN Ci tyliner/Tourliner -*Temsa Safir/Maraton *Man 
Fortuna 
Midibusler: (17 - 24 Kişi  Sayılarında Kullanılır) *Isuzu Turkuaz , *Otokar Mega   
Minibusler: ( 16’ya  kadar Kişi Sayılarında Kullanılır) *Vw Volt , *Mercedes Sprinter 
-Tüm misafirler, yukarıda belirtilen maddeleri kabul ederek turun satışını gerçekleştirmiş sayılır. 
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