Beyrut Turu
Atlas Global Hava Yollari Tarifeli Seferi ile
3 Gece 4 Gün
Beyrut (2)
Vizesiz
1. Gün: Istanbul – Beyrut
Atatürk Havalimani Dis Hatlar Gidis Terminalinde, saat 20.30’da hazir bulunulmasi. Bagaj ve bilet islemlerinin ardindan Atlas
Global Hava Yollarinin KK 1334 sefer sayili uçusu ile saat 23.30’da Beyrut’a hareket. Yerel saat ile 00.20’de varis ve alanda
bekleyen yetkililerimiz tarafindan karsilanma ve otelinize transfer.
2. Gün: Beyrut
Ögleden sonra panoramik sehir turumuz için hareket. Turumuz esnasinda; Güvercinler Kayasi, Hamra bölgesi (Modern sehir),
Martyrs Meydani (Eski sehir) panoramik olarak görülecektir. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak organize edilecek olan aksam
yemekli ‘’Lübnan Gecesi’’ turuna katilabilirler (80 USD). Tur sonrasi otele dönüs. Geceleme otelinizde.
3. / 4. Gün: Beyrut - Istanbul
Kahvaltinin ardindan serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek ‘’Harisa & Jeita & Biblos’’ gezimize
katilabilirler (100 USD). Karstik olusumlar ile sekillenmis Jeita da, yukari ve asagi olmak üzere 2 adet magara bulunmaktadir.
Ziyaretimize araç park alanindan yukari magaraya teleferik çikisi ile basliyoruz. Yukari magara 1958 yilinda kesfedilmis olup
2200m uzunluga sahiptir ve bunun 750m lik bölümü yürüyüs yolu ile ziyaretçilere açiktir. Asagi magara ise tarih öncesi
dönemlerde insanlari barindirmis olmasina karsin yeniden kesfedilmesi 1836 yilina dayanir. Asagi magara içindeki gezi elektrik
motorlu tekneler ile yapilmaktadir. Magaralardan geri asagiya yürüyerek veya mini tren ile inerek aracimizla Harissa’ya hareket.
Yaklasik 15-20 dakikalik yolculuk ile aracimiz Beyrut’un komsusu sayfiye sehri Jounie’ye hareket. Havanin müsait ligine göre 2
farkli teleferik ile yaklasik 650m yüksekte yer alan Harissa’ya çikis. Tepede 1908 yilinda küçük bir kilise üzerine monte edilen 15
ton agirligindaki Meryem Ana heykeli bizleri karsilayacak. Tepeden inisimiz aracimizla tekrar Jounie’ye olacaktir. Buradan
yaklasik 20 dakikalik (18 km) bir yolculuk ile deniz kiyisinda yer alan antik Finike liman sehri Byblos’a varis. Sehrin tarihçesi kesin
olarak bilinmemekle birlikte 7000 yil öncesine kadar uzanmakta oldugu bilim adamlarinca tahmin edilmektedir. Tur bitimi otele
dönüs. Geceleme otelimizde. Rehberinizin bildirecegi transfer saatinde sabaha karsi odalarin bosaltilmasi ve havalimanina
transfer. Bagaj, bilet ve check in islemlerinin ardindan Atlas Global Hava Yollarinin KK 1335 sefer sayili uçusu ile saat 05.40’da
Istanbul’a hareket yerel saat ile 08.40’da Istanbul’a varis ve turumuzun sonu.
Fiyatlarimiza Dahil Olan Hizmetlerimiz
Atlas Global Hava Yollari ile Istanbul (IST) – Beyrut – Istanbul (IST) parkurunda uçak bileti
Belirtilen kategori otellerde 3 gece oda kahvalti konaklamalar
Otel vergileri & Turist sehir vergileri
Havalimani vergileri ve servisleri bedeli
Panoramik Beyrut sehir turu
Fly Express profesyonel rehberlik hizmetleri

TURSAB zorunlu mesleki sorumluluk sigortasi
Fiyatlarimiza Dahil Olmayan Hizmetlerimiz
Istege bagli seyahat sigortasi
Ekstra turlar ve kisisel harcamalar
Müze ve ören yerleri giris ücretleri
Yurtdisi çikis vergisi
Istege bagli soför bahsisleri

Fiyat Tablosu

Tur Ismi

Tur
Tur Bitis
Baslangiç
Tarihi
Tarihi

Oda
Fiyat
Konaklama

Lübnan Turlari (Istanbul)
3* Sup. Sehir Merkezi Otel
7.02.2019 10.02.2019 2 Yetiskin,
(STANDART ODA) 3 Gece 3
Gün Atlas Jet ile

558
EUR
3.649
TL

Lübnan Turlari (Istanbul)
4* Sup. Sehir Merkezi Otel
7.02.2019 10.02.2019 2 Yetiskin,
(STANDART ODA) 3 Gece 3
Gün Atlas Jet ile

598
EUR
3.911
TL

Bölge Bilgileri

Lübnan
Dil: Arapça, Fransizca, Ingilizce
Para: Lübnan Lirasi
Saat Farki: 0
Voltaj: 220
Genel: Orta Dogu ülkelerinden biri olan Lübnan’in baskenti son yillarda turizm anlaminda oldukça popülerlesen Beyrut. Dogu
Akdeniz’e kiyisi olan ülkenin komsulari arasinda Suriye ve Israil yter aliyor. Iklimsel açidan da sansli olan ülkede yazlari sicak ve
kurak geçerken , kislari ilik ve yagisli bir iklim görülüyor.
Telefon: Ülke kodu: 961 Konsolosluk: 04 40 67 76
Bahsis: Restoranlarda ve belirli mekanlarda bahsis vermek isinizi kolaylastirabiliyor.

Beyrut
Lübnan’in baskenti Beyrut, deniz etkisinden korunan bir körfez üzerinde yer aliyor. Bugün nüfusu 1,5 milyonun üzerinde olan
Beyrut, uzun yillar Orta Dogu’nun ekonomik, fikri ve kültürel merkezi olmus. 1975 yilinda baslayan iç savas sonucu bu özelligini

kaybetmis. Orta Dogu’nun Paris’i olarak nitelendirilen Beyrut, birbirinden sik kafeleri, restoranlari, canli gece hayati, dünyaca ünlü
markalarin magazalarinin bulundugu alisveris merkezleri ile sizleri kesfe davet ediyor.
Mutlaka Görün
Hamra Caddesi
Asrafieh
Özgürlük Meydani
Downtown
Gimmayze
Harissa Tepesi
Byblos Antik Kenti
Beittedine Sarayi
Mutlaka Deneyin
Fattoush
Humus
Muttabel
Falafel
Kebap Çesitleri
Deniz Mahsulleri
Kadayif
Köfteli Yogurtlu Çorba

Vize Bilgileri
Lübnan'da Türk vatandaslarina vize uygulamasi yoktur. Geziye katilabilmek için, seyahat bitis tarihinden itibaren 6 ay geçerli
pasaport yeterlidir. Pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama yetkisi vardir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.
Türk vatandasi olmayan misafirlerimizin ilgili konsolosluklara danismalari gerekmektedir.
Pasaportunda Israil vizesi ya da giris-çikis kasesi bulunan misafirlerimiz ülkeye giris yapamazlar.

Genel Bilgiler

Programa dahil olan sehir turlarimiz, sehirlerin genel tanitimi için düzenlenen ve panoramik olan yapilan maksimum 2 saat
süreli, içerigi degismemek kaydiyla farkli günlerde düzenlenebilecek olan turlardir.
Coral Travel, havayolu ile yolcularimiz arasinda araci konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçus öncesinde
uçak saatleri degisebilir, tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Yolcularimiz uçus
detaylarinin degisebilecegini bilerek ve kabul ederek turu satin almislardir.

Not: Bu tur dokümani basildigi gününün tur detaylarini göstermektedir ve Coral Travel kayitlari
esastir. Fiyatlar yayimlandigi tarihte geçerlidir. Belirtilen TL fiyatlari kredi karti ile tek ödemede
geçerli fiyatlardir ve belirtilen paketin en düsük fiyati baz alinmistir.
Bu belgenin basim tarihi : 22.10.2018-15:16

