EK 2: Ayrıntılı Gezi Programı

1 MAYIS’TA KÜBA
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 4 yer: Havana, Cienfuegos ve Trinidad
tarihi merkezi, Şeker Kamışı Vadisi / Varadero’da deniz kıyısında dinlenme /
Şarkı söyleyip dans ederek sokakları ve meydanları daimi karnaval alanına
çeviren Kübalılar / Fidel Castro, Che Guevara ve Ernest Hemingway’in ayak
izlerinde, müziğin, dansın ve devrimin ülkesi Küba’da unutulmaz bir yoluluk…

26 Nisan - 5 Mayıs 2019 (1 Mayıs Bayramı)

İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI
TEK KİŞİLİK ODA
NAKİT YA DA BANKA HAVALESİ
2995 EURO
3370 EURO
İlk Ödeme
900 EURO
İkinci Ödeme (16 Ağustos 2018)
1200 EURO
1400 EURO
Bakiye (25 Şubat 2019)
895 EURO
1070 EURO
Kredi kartına 3, 4 veya 6 taksit imkânı için lütfen satış bölümüzle görüşün.
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26 Nisan Cuma
İSTANBUL
Saat 23.00’da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Gidiş Terminali Türk Hava Yolları kontuarı
önünde buluşma.
27 Nisan Cumartesi
İSTANBUL - HAVANA - VARADERO
(yol yaklaşık 160 km, 2,5 saat)
Saat 01.40’ta TK183 sefer sayılı uçuşla
Havana’ya hareket. Yerel saatle 07.50’de
varış.
Havalimanında
karşılanma
ve
Varadero’ya transfer. Tüm gün serbest
zaman ve denize girme imkanı. Otelde öğle
ve akşam yemekleri, konaklama.

öğle yemeği. UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ndeki Şeker Kamışı Vadisi, Manaca
Iznaga Çiftliği ve Köle İzleme Kulesi gezileri.
Otelde akşam yemeği ve konaklama.
30 Nisan Salı
TRİNİDAD - HAVANA
(yol yaklaşık 320 km, 4,5 saat)
Havana’ya hareket. UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ndeki eski kentin gezilmesi: Katedral
Meydanı, Havana Kent Müzesi (Eski Vali
Sarayı), Plaza de Armas, Plaza Vieja ve
Obispo Caddesi. Yerel bir lokantada öğle
yemeği. Fidel ve arkadaşlarının devrim
yapmak üzere sürgünden Küba’ya dönerken
kullandıkları Granma yatının sergilendiği
Devrim Müzesi gezisi. Otelde akşam yemeği
ve konaklama.
1 Mayıs Çarşamba
HAVANA
Sabah erkenden milyonların geçit yaptığı 1
Mayıs yürüyüşüne katılma. Yerel bir
lokantada öğle yemeği. Öğleden sonra
Vedado semtinde yürüyüş. Otelde akşam
yemeği ve konaklama.

28 Nisan Pazar
VARADERO - SANTA CLARA - CIENFUEGOS
(yol yaklaşık 310 km, 5 saat)
Santa Clara’ya hareket. Santa Clara’da Zırhlı
Tren Müzesi ve Che’nin anıt mezarıyla dev
heykelinin bulunduğu Devrim Meydanı
gezileri. Yerel bir lokantada öğle yemeği.
Cienfuegos’a hareket. Tarihi merkezi
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan
Cienfuegos’ta José Marti Parkı ve Tomas
Terry Tiyatrosu gezileri. Yerel bir lokantada
akşam yemeği. Otelde konaklama.
29 Nisan Pazartesi
TRİNİDAD
Tarihi merkezi UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ndeki, 300 yıl önceyi konu edinen bir
film setini andıran atmosferiyle dikkat çeken
Trinidad’da kent gezisi. Yerel bir lokantada

2 Mayıs Perşembe
HAVANA
Mozaiklerle bezeli bir sanat mahallesi olan
Fusterlandia ve Güzel Sanatlar Müzesi gezisi.
Yerel bir lokantada öğle yemeği. Öğleden
sonra klasik Amerikan arabalarıyla panoramik
kent gezisi. Yerel bir lokantada akşam
yemeği. Otelde konaklama.
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3 Mayıs Cuma
HAVANA
Puro fabrikası gezisi. Havana yakınlarındaki
San Francisco de Paula kasabasında bulunan
Hemingway
Müzesi’nin
gezilmesi.
Hemingway’in anılarıyla dolu, şirin bir balıkçı
kasabası olan Cojimar ve San Carlos de la
Cabaña Kalesi bölgesinde fotoğraf molası.
Yerel bir lokantada öğle yemeği. Öğleden
sonra serbest zaman. Otelde akşam yemeği
ve konaklama.

4 Mayıs Cumartesi
HAVANA - İSTANBUL
Havana havalimanına transfer. Saat 09.20’de
TK183 sefer sayılı Karakas (Venezuela)
aktarmalı uçuşla İstanbul’a hareket. Uçakta
geceleme (Karakas’ta bekleme süresi 1,5
saattir).

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:
 Türk Hava Yolları’yla İstanbul - Havana İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti
 Havalimanı vergileri ve harçları (şu an 210
Euro),
 Bilet kesim bedeli,
 7 gece konaklama,
 Özel otobüs ile ulaşım,
 Programda belirtilen tüm müze, ulusal
park ve ören yeri giriş ücretleri,
 Havana’da 1 saat eski Amerikan
arabalarıyla gezi,
 Profesyonel rehberlik hizmeti,
 Yerel rehberlik hizmeti,
 7 öğle yemeği,
 7 akşam yemeği,

 “1 Mayıs’ta Küba” gezi kitabı,
 Tüm bahşişler (gezi liderine ve
gezi şoförüne bahşiş toplanmıyor),
 Seyahat Sağlık Sigortası,
 Karbon Ayak İzi (KAİ) Ormanı Projesi için
sizin adınıza yapılacak bağış,
 KDV.

5 Mayıs Pazar
İSTANBUL
Yerel saatle 09.00’da varış.

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:
 Vize ve servis bedeli (70 Euro) ,
 Kişisel harcamalar,
 Fazla bagaj ücreti ,
 Yurtdışı çıkış harcı (₺15),
 Seyahatin iptali teminatlı sigorta,
 Yemekler sırasında alınacak içecekler,
 Havalimanı dönüş transferi.

ÖNEMLİ NOTLAR
 Acentemiz zorlayıcı nedenlerden dolayı programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 Bazı yapılar dışarıdan görülecektir.
 Talebiniz üzerine rezervasyonunuz opsiyonlu olarak 7 (yedi) işgünü tutulacaktır. Sizlere yazılı
olarak bildirilecek ilk ödeme günü yapılacak ödemeye istinaden rezervasyonunuz kesinlik
kazanacaktır. İlk ödemenin yapıldığı tarihten 24 saat sonrasına kadar Tur Sözleşmesi ve Tura
Katılım Formu imzalanmazsa zorunlu sigorta geçerli olmayacaktır.
 İki kişilik odada kalmak isteyip “iki kişilik odada kişi başı” ücreti üzerinden rezervasyonu yapılan
misafirlerimizin yanına geziye 60 gün kala bir oda arkadaşı bulunamadığı takdirde bu
misafirlerimizin “tek kişilik oda” ücretinin farkını ödemek ya da geziyi iptal etmek zorunda
kalacaklarını bildiririz. Ödeme ayrıntıları için lütfen “Ödeme Seçenekleri” tablosunu inceleyiniz.

4

 Her otelde üç kişilik (triple) oda konaklaması söz konusu değildir. Bu seçeneği sunan
otellerdeyse genelde standart iki kişilik (double/twin) odalar, bir yatak eklenerek üç kişilik
odaya dönüştürülmektedir. Üç kişilik odada konaklamalarda üçüncü yatak standart olmayıp
açılır-kapanır portatif yatak ya da çekyat şeklinde olabilmektedir. Bu konaklama tipini tercih
eden misafirlerimizin satış bölümümüzle görüşmelerini rica ederiz.

UÇUŞ BİLGİLERİ:
Tarih

Uçuş Kodu

Rota

Kalkış

Varış

27/04/2019
04/05/2019

TK 183
TK 183

İSTANBUL - HAVANA
HAVANA - İSTANBUL

01.40
09.20

07.50
09.00 +1



Havalimanı Transferi: Gezimizde havalimanına gidişte toplu transfer hizmeti sunulmaktadır.
Toplu transfer saatiyle diğer ayrıntılar size geziden önce satış sorumlusu tarafından
bildirilecektir. Gezide dönüş transferi yapılmamaktadır.

KONAKLAMA BİLGİLERİ:
Şehir

Konaklama Tarihleri

VARADERO
CIENFUEGOS
TRİNİDAD
HAVANA

27 Nisan 2019
28 Nisan 2019
29 Nisan 2019
30 Nisan 2019 ve 1, 2, 3 Mayıs 2019

Otel
Iberostar Playa Alameda veya benzeri
Jagua Hotel veya benzeri
Brisas Trinidad veya benzeri
Hotel Nacional de Cuba veya benzeri

VİZE BİLGİLERİ
Küba, Umuma Mahsus Pasaport sahibi TC vatandaşlarından vize istemektedir. Vize ücreti ve servis
bedeli toplamı şu anda 70 EUR’dur. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport sahipleri ise Küba’ya
yapacakları seyahatte vizeden muaftır.
Geziye katılımı kesinleşen misafirlerimizin pasaport örneklerini acentemize gönderdikten sonra
pasaportlarını değiştirmemeleri gerekmektedir. Acentamıza ulaştırıldıktan sonra bilgi verilmeden
yapılacak pasaport değişiklikleri, vize işlemlerinde sıkıntıya sebep olmakta, hatta vize alımına engel
olmaktadır ve geziye katılımı riske sokmaktadır. Bundan dolayı gerçekleşecek zararlardan
acentamız sorumlu olmayacaktır.
Pasaport görüntülerinin ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak 26 Mart 2019 tarihinde teslim edilmesi
halinde acentamız, ücreti karşılığında vize alımlarında yardımcı olacaktır. Bu tarihten sonra
yapılacak başvurularda, konsoloslukta doğabilecek aksaklıklardan acentamız sorumlu değildir.
Gerekli belgeler:
 1 adet fotoğraf veya görüntüsü (son zamanlarda çekilmiş, arka fonu beyaz, renkli ve vesikalık),
 Seyahatin bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerlilik süresi olan pasaportun renkli görüntüsü.
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SİGORTA BİLGİLERİ
 Gezi bedeline, Acentenin iflasına karşı tüketiciyi koruyan “Zorunlu Paket Tur Sigortası” ve
Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası dahildir.
 Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası seyahatin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerli olup Gezi
esnasında olabilecek yaralanma ve hastalık durumlarında tüm dünya ülkelerinde 40.000
Euro’ya kadar sağlık ve tedavi giderlerini sigorta poliçesindeki genel istisnalar haricinde
karşılamaktadır.
 İlk ödemenin yapıldığı tarihten 24 saat sonrasına kadar Tur Sözleşmesi ve Tura Katılım Formu
imzalanmazsa Seyahatin İptali Teminatı ve Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası geçerli
olmayacaktır.

ULAŞIM BİLGİLERİ
 Uçak biletlerini baştan sona milleri ile almak isteyen misafirlerimizin paket fiyatından grup uçuş
ücreti ve havalimanı vergileri ve harçları çıkarılmaktadır. Bu uygulamanın yapılabilmesi için
geziye acentamızın havayoluna bildirdiği ve para yatırdığı kesin kişi sayısının üzerinde bir katılım
olması gerekmektedir. Grup sayısının minimumda kalması halinde millerle baştan sona bilet
alımını kabul edemeyeceğimizi bildiririz.
 Milleriyle business sınıfa upgrade olmak isteyen misafirlerimizin öncelikle ekonomi sınıftan
biletlerinin kesilmesi gerekmektedir. Böyle bir talebiniz olması halinde biletleriniz kesilerek size
gönderilecektir. Miles&Smiles kartınızın fotokopisi ve kimlik belgenizin aslı ile THY Satış ofisine
başvurarak uçak upgrade sınıfı müsaitliği doğrultusunda işleminizi yaptırabilirsiniz. Yetersiz
milden dolayı upgrade edilemeyen biletler yüzünden oluşacak zararlardan acentamız sorumlu
değildir. İlk aşamada kesilen ekonomi sınıfı biletlerin iptali durumunda parasının iade
edilemeyeceğini özellikle belirtiriz.

ÖDEME VE İPTAL KOŞULLARI











16 Ağustos 2018 tarihinde Türk Hava Yolları’na ödeme yapılacaktır. Bu tarihten sonraki
iptallerde, ilk ödemenin 250 Euro’luk bölümünün iade edilemeyeceğini bildiririz.
25 Şubat 2019 tarihinden sonraki iptallerde, acentamız bu gezi ile ilgili yaptığı anlaşmalar
sonucunda Acente, havayolları ve otellerden iptal durumunda kendisine gelecek olan ceza
bedellerini misafirlere yansıtır.
İptal durumunda “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI”
geçerlidir. İlk ödemeyi yapanlar gezi programını ve “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET
SATIŞ SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI”nı kabul etmiş sayılırlar.
Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı 15’tir. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde
katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih 5 Nisan 2019’dur.
Acentamız müşteri ile konsolosluklar arasında bir aracıdır. Konsoloslukların vize vermemesi
durumunda oluşacak zararlardan acentemiz sorumlu değildir. Yaptırılacak sigorta, vize
alınamaması konusunu kapsamamaktadır.
Ödemelerinde kredi kartı kullananlar için: Lütfen kredi kartı limitinizi kontrol ediniz. Bankalar
limit aşımı cezası uygulayabilir.
Ödemesini aşağıdaki bankalardan farklı bir banka üzerinden gerçekleştirmek isteyen
misafirlerimizin, ödeme yapmadan önce mutlaka Satış bölümümüze bilgi vermesini rica ederiz.
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FEST TURİZM TİC. A.Ş. EURO HESABI DETAYLARI:
Banka
Garanti Bankası
Yapı Kredi Bankası
Akbank

Şube
Esentepe
Fulya
Esentepe

Şube
Kodu
347
1220
420

Hesap
Numarası
9082974
69685705
123021

IBAN Numarası
TR25 0006 2000 3470 0009 0829 74
TR36 0006 7010 0000 0069 6857 05
TR88 0004 6004 2003 6000 1230 21

Lütfen bize telefonla ulaşarak
rezervasyonunuzu kesinleştirin.
0850 622 33 78
yurtdisi@festtravel.com
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OECONOMICA® nedir?
FEST Travel’ın 30 yılı aşkın süredir turizm sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmayı
başarmasının ardında, kaliteden ödün vermemesi yatıyor. Sektörde “kültür gezisi” bilincini
yerleştiren FEST Travel, şimdi gezginlerin karşısına ekonomik bir seçenekle çıkıyor: OECONOMICA®
FEST Travel’ın gezilerine katılmak isteyen ancak bunun için ayırdığı bütçeyi daha düşük tutan
gezginlerimize sunduğumuz hizmetimiz OECONOMICA® ile FEST Travel’ın kültür gezilerinden çok
daha fazla kişinin yararlanabilmesini ve FEST Gezginleri Ailesi’ni daha da genişletmeyi amaçlıyoruz.
Bir gezinin fiyatlanmasında konaklama ve ulaşım kalemleri son derece önemli bir yer tutuyor.
Otellerde bir yıldız alt kategoriye inildiğinde bile, hele de uzun süreli bir gezi planlıyorsanız, fiyat
olağanüstü bir şekilde düşebiliyor. OECONOMICA® ile gezginler, FEST Travel güvencesinden ve
kültür gezilerinin standardından taviz verilmeden, FEST’in beğenilen ve güvenilen rehberleri
eşliğinde; bazı otel, uçuş ve hizmetlerde yapılan değişiklikler sayesinde, çok daha ekonomik
şekilde gezme imkânı buluyor.
OECONOMICA® gezilerimizi incelemek için: http://www.festtravel.com/oeconomica-gezileri

Tek Kişilik Konaklama “Farkı” mı?
Program detaylarımızda da gördüğünüz üzere, geziler aynı odayı / kabini / kompartımanı 2 kişi
paylaşacak şekilde, kişi başı konaklama hizmetine göre fiyatlandırılır. Buna istinaden bir odanın
kabinin / kompartımanın toplam maliyeti bu iki kişi arasında paylaştırılır ve bu iki yolcu oda
bedelinin yarısını öder. Gezilerde tek kişilik konaklamayı tercih eden misafirlerden alınan “tek
kişilik konaklama farkı” ise mevzubahis oda maliyetinin alınmayan diğer yarısına, yani iki kişilik oda
bedelinin % 75’ine tekabül eder.
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7 Maddede

Neden FEST Travel?


30 YILI AŞKIN TECRÜBE
13 Ağustos 1985’te kurulan FEST Travel, Adım Adım İstanbul gezileriyle çıktığı yolu, Anadolu
ve yurtdışı programlarıyla zenginleştirmiştir. Cesur güzergâhlar yaratan ve gezginleri "kültür
turizmi" kavramıyla tanıştıran FEST, kendi kulvarını yaratmıştır ve bu kulvarda öncülüğünü
sürdürmektedir.



SORUMLU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
27 Mart 2013'te Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Avrupa Komisyonu'nun
“Turizm İçin Küresel Etik Kuralları” deklarasyonunu imzalayan FEST Travel, doğal ve kültürel
mirası savunarak eko-turizm, sürdürülebilir turizm ve sorumlu turizm kavramlarını gündeme
taşır.



GEZİ TASARIMCILIĞI
İyi kumaşı bulup ona göre kesim yapan terziler gibi, FEST de yaratıcılığı ön planda tutarak,
evrenimizin zenginliklerini en iyi şekilde işleyip gezginlere sunar. Evrenselde yereli yakalayan
FEST, empati gücü ve çift yönlü iletişim kurma becerisiyle misafir beklentilerini bu
güzergâhlara yansıtır.



UZMAN GEZİ LİDERLİĞİ
FEST Gezginleri, güzergâhlarına hem teoride hem de pratikte son derece hâkim, yerel
kültürlerde uzman ve turizm sektörünü besleyen yayınlarıyla da tanınan Gezi Liderleriyle
seyahat eder.



TURİST DEĞİL, GEZGİN
FEST, misafirlerini gezi kitapları, hazırlık toplantıları, anketler ve seminerler aracılığıyla bu
kültüre aşina kılmış ve kendine özgü bir “gezi kültürü” ve gezgin profili yaratmıştır.



TEMATİK GÜZERGÂHLAR
Hizmet yelpazesini çeşitlendiren FEST; Adım Adım İstanbul®, Notalı Rotalar®, Lezzetli Rotalar®,
HaBuDiyar®, Trenli Rotalar® ve Yeşil Rotalar® gibi birbirinden farklı pek çok markayı çatısı
altında toplayarak gezginleri tarih, kültür, doğa, müzik ve benzersiz tatlarla dolu yolculuklara
çıkarmaktadır.



SİZİNLE CİDDİ DÜŞÜNÜYORUZ!
FEST ile gezginleri arasındaki ilişkide sürprize yer yoktur! Müşteri memnuniyetini her zaman
ön planda tutan FEST, sunduğu yüksek kaliteli hizmet sayesinde gezginleri ile uzun süreli
ilişkisini pekiştirir. FEST Gezginleri, her gezide ödedikleri ücretin tam karşılığını, hatta daha
fazlasını alacaklarını bilir.
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FEST Gezileri Neden “Pahalı” Değil!
FEST Travel 30 küsur yıldır kültür turizmi ve sürdürülebilir turizm anlayışında ısrarcı olmasıyla,
Türkiye ve dünyada kültür gezilerindeki öncülüğüyle ve sunduğu yaratıcı deneyim alternatifleriyle
fark yaratmış bir firma. FEST dendiğinde akla sorumlu bir gezgin kültürünün, kalıcı ve dönüştürücü
bir kültürel turizm anlayışının, kültürel farklara derinlikli yaklaşımın, dünyanın her köşesinin
kültürel ve coğrafi mirasına duyulan saygının ve en donanımlı rehberlerin gelmesinin nedeni de bu
fark!
FEST Travel’ın kültür gezilerinin “pahalı” olduğu söylense de FEST ile katıldığınız gezilerde
seyahatiniz boyunca başka hiçbir ekstra ödeme yapmak zorunda kalmaz, yüksek kalitedeki
otellerde konaklar, donanımlı yerel rehberler ve güvenilir yerel acentelerle karşılaşır, “turist” değil
“gezgin” kültürünü özümser, yolculuğunuz boyunca sizin yerinize her detayı düşünen bir ekibi her
an yanınızda hisseder, Gezi Hazırlık Toplantılarıyla yolculuğunuza hazırlanır, FEST Gezi Kitabıyla
gezi öncesinde ve geziniz sırasında her an yanınızda olan detaylı bir başvuru kitabıyla yolculuk eder
ve bölgesine oldukça hakim profesyonel rehberlerimiz eşliğinde keşif yapma şansına sahip
olursunuz.
Gezilerinizden iz bırakmayan, öğretici olmayan, hızlıca tüketilmiş bir tur tecrübesiyle değil, kalıcı bir
kültürel hafızayla geri dönerken dünyanın çeşitliliğini tarihsel ve kültürel bir filtreden geçirecek
yeni yaklaşımlara sahip olur ve kendinizi bir şeylerin “eksik” kaldığı duygusuyla tekrar aynı yere
gitmek zorunda hissetmezsiniz. Böylece yeni yerler keşfetme duygunuz FEST ile her zaman canlı
kalır.

Sigortam Olmadan Asla!
Deneyimli gezginler, seyahatleri esnasında hiç hesapta olmayan durumlarla karşı karşıya
kalabileceklerini bilir. Önemli olan, bu gibi durumlarla karşılaşıldığında hızlı biçimde çözüm
üretebilmektir. Gezinizde kötü sürprizlere yer bırakmayan FEST, misafirlerini gezi bedellerine
uygun şekilde iptal teminatlı en yüksek seyahat sigortasıyla sigortalamaktadır.
Seyahatin İptali Teminatı ve Seyahat Sağlık Sigortası’nın, seyahatinize ilişkin ilk ödemenin
gerçekleştirilmesi ve Tur Sözleşmesi ile Tura Katılım Formu gibi önemli belgelerin imzalanmasının
ardından geçerli olmaktadır. Türkiye’nin muteber sigorta şirketleriyle işbirliklerimiz sonucu size
önerdiğimiz İptal Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortaları, sigortanız kapsamındaki (tıbbi tedavi, bagaj
kaybı ya da gecikmesi, vefat, ciddi kaza, seyahatin iptali, acil müdahale gibi) herhangi bir sebepten
ötürü gezinizin iptal edilmesi ya da sekteye uğraması durumunda zararınızın tazmini için en etkili
yöntemlerdir. Bu sebeple tüm gezginlerimizin sigortalı olmasına son derece önem veriyoruz.
Programlarımızın ve sigorta kapsamındaki hizmetlerin detayları için dilediğiniz zaman Satış
bölümümüzle iletişime geçebilirsiniz.
NOT: OECONOMICA® programlarımızda seyahat iptali teminatını içeren sigorta paket fiyatına
dahil değildir.

10

Peki ya EXODUS?
Dünyanın en saygın ve deneyimli seyahat kurumlarıyla işbirliği
yapan FEST Travel’ın sunduğu İngilizce rehberlik hizmetli
EXODUS gezileri, farklı tarih seçenekleriyle yeni keşiflerin
heyecanını bir araya getiriyor.
FEST’in Türkiye’deki tek yetkili acentesi olduğu İngiltere menşeli EXODUS firmasının hikâyesi,
1974’te iki arkadaşın Afganistan’a yaptığı bir yolculukla başlıyor. Sarp Hindukuş Vadisi’nin gizli
hazinesi Cam Minaresi’ni görmek için çıktıkları yolculuk, günümüzün macera dolu EXODUS
programlarının temelini oluşturuyor.
EXODUS programları, bambaşka kültürlerin mirasını ve doğal güzelliklerini ayağınıza getiriyor. Bu
kez dünyanın farklı bölgelerinden gezginlerle bir araya gelebileceğiniz ve yerel İngilizce rehberlik
hizmetiyle sunulan, kesin kalkışlı gezilerle…
Portföyümüzdeki EXODUS gezilerini incelemek için: http://www.festtravel.com/exodus
Aradığınız programı sitemizde bulamadıysanız, EXODUS’un internet sitesini incelemeniz yeterli.
Rotanızı seçin, gerisini bize bırakın!

“Türkiye’de ve dünyada keşfedilmeye değer ne varsa…”

Dönemsel Programlarımızı İncelediniz mi?
FEST Travel 1991’den beri, Türkiye’de ve dünyada keşfedilmeye değer ne varsa bulabileceğiniz
dönemsel programlar yayınlıyor. FEST’in portföyünü detaylı şekilde paylaştığı bu dönemsel
programların sayfalarında Adım Adım İstanbul® ve Günübirlik Gezileri, Yurtiçi Gezileri ve Yurtdışı
Gezilerini, Notalı Rotalar®, Trenli Rotalar®, Tekneli Rotalar, Yeşil Rotalar®, Lezzetli Rotalar®,
Festival Gezileri gibi tematik gezileri, ayrıca OECONOMICA®, Kişiye Özel Geziler ve Bayram
dönemlerine özel gezileri bulmak mümkün.
Güncel programlarımızı dijital ortamda incelemek ve indirmek için:
https://issuu.com/festtravel

11

FEST grup gezilerine katılanlara:

Seyahatinizi Kişiselleştirmenin 5 Yolu
1. Dilediğiniz havayolunu ve havalimanını seçin
FEST Travel seyahatin başlangıcından bitişine kadarki tüm süreçte gezginler için en iyi seçenekleri
sunmaya özen gösterir. Programlarımızda sunulan havayolu ve havalimanı önerileri size
uymuyorsa ihtiyaçlarınız dahilinde bu seçenekleri size uyarlayabiliriz.
2. Uçuşunuzu tercihlerinizle biçimlendirin
Evinizden havalimanına özel bir araçla mı transfer istersiniz? Uçaklarda koridorda oturmayı mı
tercih edersiniz, cam kenarında mı? Ekonomi sınıfından kesilen biletinizi business sınıfa yükseltmek
ya da biletinizi uçuş millerinizle almaya ne dersiniz? Uçuş esnasında özel bir yemek tercihiniz var
mı? Uçuşunuzu çok daha keyifli bir hale getirmek için tercihlerinizi Gezi Tasarımcılarımıza
belirtmeniz yeterli!
3. Rotanızı meraklarınıza göre değiştirin
Büyük Göç safarinizi biraz daha uzatmayı, Venedik’te bir kez daha gondol sefası yapmayı, Doğu
Yakası’nın galerilerinde daha çok vakit geçirmeyi, Kuzey Işıkları’nı biraz daha seyretmeyi, bağ
rotasının lezzetlerinden biraz daha tatmayı ya da uçsuz bucaksız bozkırlarda doğanın dingin
ritmine şahit olmayı sürdürmek mi istiyorsunuz? Rotanızı meraklarınıza göre şekillendirmek ve bir
kentin, tadını ya da manzaranın keyfini uzun uzadıya çıkarmak için Gezi Tasarımcılarımızla
görüşebilirsiniz.
4. Farklı rotaları uç uca ekleyin
Gezmenin ve keşfetmenin tadını bir kez aldığınızda, seyahatiniz hiç bitmesin istersiniz. Bir kez yola
çıktınız mı neden tek bir programla sınırlı kalasınız? Satın aldığınız programın öncesine ya da
sonrasına ek geziler koyarak, tek bir programın sunduklarıyla kendinizi sınırlamayın; Mayaların ve
Azteklerin mirasını keşfetmek için yola çıkıp iki okyanusun birleştiği Panama Kanalı’ndan gemilerin
geçişini izlemeden, Altın Üçgen’in renkli geçmişini görüp Ganj kıyısında bir ayine katılmadan, Doğu
Karadeniz’in yaylalarında yeşilin binbir tonuna şahit olmuşken Maçahel’e uğramadan, Romantik
Yol’da bir durak sonrasını merak etmeden dönmek istemiyor olabilirsiniz. Programınızı erken
başlatmak ya da geç bitirmek için Gezi Tasarımcılarımızdan destek alabilirsiniz.
5. Bir şehirden yola çıkıp bir başkasına dönün
Satın aldığınız programın sona ermesi, seyahatinizin de biteceği anlamına gelmez. Hazır yola
çıkmışken, dönüşte başka bir şehirde yaşayan dostlarınıza sürpriz bir ziyarette bulunmanın
keyfinden mahrum kalmayın.
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İnternet sitemizdeki HER GEZİ, aynı zamanda bir ÖZEL GEZİ!
FEST Travel, sadece size ve sevdiklerinize özel programlar için çalışan Gezi Tasarımı ekibiyle,
hayallerinizin tatilini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Dönemsel programlarımızda ya da
internet sitemizdeki rotaların hiçbirini, yanında gördüğünüz tarihle sınırlandırmıyoruz. Ajandanıza
uymayan grup gezilerimizin hepsi, dilediğiniz tema ve zamanda, “sadece size ve sevdiklerinize
özel” olarak da çalışılabiliyor. Tek yapmanız gereken, hayalinizdeki gezinin detaylarını Özel Gezi
Tasarımcılarımızla paylaşmanız…
Tüm ekibimizle, her seyahatinizi “en özel” seyahatiniz kılmak için çalışıyoruz. Hepinizi, Türkiye’nin
ve dünyanın tüm güzelliklerini FEST ile keşfetmeye davet ediyoruz.
Detaylı bilgi almak için: ozelgezi@festtravel.com
Kişiye Özel Gezi programlarımızı incelemek için: http://www.festtravel.com/kisiye-ozel-geziler

FEST Travel’ın Türkiye’deki Tek Yetkilisi Olduğu Operatörler

FEST Travel’ın İşbirliği Yaptığı Dünyaca Ünlü Markalar

KAİ Ormanları ile Karbon Ayak İzlerimizi Siliyoruz!
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Katıldığınız her FEST Travel gezisiyle, Kültür Bilincini Geliştirme
Vakfı’nın 2012 yılında FEST desteğiyle başlattığı Karbon Ayak İzi
Ormanları Projesi’ne destek olduğunuzu biliyor musunuz?
Küresel ısınma hızla sürüyor, orman alanları ardı ardına tahrip ediliyor ve
geleceğimiz, günden güne daha fazla tehdit ediliyor. Bizse, kullandığımız
sanayi ürünleriyle pek çok tüketimimizin sonucunda doğaya saldığımız
sera gazlarının etkisini azaltmaya ve bu zararı olabildiğince telafi etmeye
çalışıyoruz.
İşte bu amaçla, FEST Travel ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı (KBGV) 2012 yılından beri Karbon
Ayak İzi Ormanları Projesi’ne hayat veriyor!2012 yılında Kocaeli Körfez’de, 2016 ve 2017’de ise
Kırklareli Lüleburgaz ve Babaeski’de oluşturduğumuz Karbon Ayak İzi Ormanlarının ardından
dördüncü ormanımızın fidanları, Mart 2018’de Kırklareli Dereköy’de dikildi.
Trakya’nın kalbine inşa edilecek ve yaklaşık 250 bin ağacın kesilmesine mal olacak kömürlü termik
santral projesinin tehdit ettiği bölgede, doğal yaşamın nefes almaya devam etmesi gerekiyor. Yok
olan her ağaç, geleceğimizden geri dönmemek üzere kopan bir parça demek.
“Sorumlu ve Sürdürülebilir Turizm” ilkelerini kendisine yol edinen ve programlarına katılan her
gezgin adına KBGV’ye bağışta bulunan FEST Travel ile kültürel mirasımızın layıkıyla tanıtılması ve
korunması için çalışan KBGV’nin amacı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan doğal ve kültürel
zenginliklerin yaşatılmasına daha fazla katkı sunabilmek.
Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi’ne siz de destek olmak için e-posta ya da telefon yoluyla yıl
boyunca Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’na ulaşabilir ve bu uzun soluklu projenin bir sonraki
adımına katkıda bulunmak için ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Detaylar için: www.kulturbilinci.org / (0212) 347 24 25

Karbon Ayak İzi Nedir?
Karbon Ayak İzi, bir bireyin ya da bir kurumun küresel ısınmadaki payının ölçüsüdür. Günlük
yaşantımızda evde yemek yerken, ısınırken, serinlerken, elektrik kullanırken, arabamızı veya
ulaşım araçlarını kullanırken, değişik ürünleri tüketirken sera gazı, karbondioksit üretiyoruz.
Dünyayı keşfetmek için gezerken, özellikle de uçaklarla uçarken karbondioksit üretiminin
artmasına neden oluyoruz.
Peki evde mi oturacağız? Elbette hayır. Ama sera gazlarının salınımının azaltılması için çaba
harcayabiliriz. Yaşantını Karbonsuzlaştır / Azalt-Yeniden Kullan-Dönüştür / Yeşil Üret-Yeşil Tüket /
Çevresel Katma Değer Yarat gibi yaklaşımların yanı sıra Doğaya Geri Ver / Karbonunu Telafi Et de
bir amaç olmalıdır.
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Bilmekte Yarar Var:

Kültür Turizmi Nedir?
Kültür turizmi, doğal ve tarihsel kültür varlıklarını, kültürel etkinlikleri ve güncel sanat eserlerini,
kültür sanayilerinin sonuçlarını, bazı sosyo-ekonomik olguları turistik bir ürün biçiminde
gezginlerin hizmetine sunan bir turizm anlayışıdır. Yalnızca tarihsel olanı değil, günceli de kapsayan
bir terimdir.
Tüm doğal ve kültürel miras, (somut ve somut olmayan) arkeolojik, tarihsel kültür varlıkları,
müzeler, ören yerleri, anıtsal yapılar, dinsel yapılar, kırsal ve kentsel sivil mimari örnekleri, saraylar,
kaleler, bahçeler, temalı parklar, mezarlar, türbeler ve her türlü güncel sanat eseri ve etkinliği
(sahne sanatları, görsel sanatlar, resim, edebiyat, roman, şiir, müzik, dans, heykel, film, fotoğraf,
moda, web, grafik tasarımları, festivaller, konserler, bienaller, sergiler...), zanaatlar, etnografya,
botanik, flora ve fauna, folklor, geleneksel ve güncel yaşam biçimleri, mutfak, içki, bazı sosyoekonomik olgular (gecekondular, sivil toplum kuruluşları, dinsel motifler, değişik study tours
konuları...) ve her türlü kültür ürünü bu tanımın içindedir.
Daha fazlası için sitemizi ziyaret edin: http://www.festtravel.com/kultur-turizmi-nedir

