UMRE SÖZLEŞMESİ
Program Adı : UMRE SÖZLEŞMESİ
Program Kodu: 107.Tur
Gidiş Tarihi : 29 Eylül 2019 Ara Geçiş : 02 Ekim 2019 - Medine>Mekke
Dönüş Tarihi : 10 Ekim 2019 - Cidde>İstanbul>Tüm İllere
Bu sözleşme, bu programa kayıt olan umreci ile, organizasyonu gerçekleştirilecek olan Ehiltur arasında yapılmıştır.
Düzenlenecek olan Umre programında üstteki programda belirtilen şartlarda olmak üzere; seyahat sigortası, Suudi Arabistan
vizesi, Türkiye'de ödenen vergi ve harçlar, gidiş-dönüş uçak bileti ve vergileri, programda belirtilen Mekke ve
Medine otellerinde belirtilen gün sayısı kadar konaklama, konaklama boyunca otelde alınacak sabah kahvaltısı ve akşam
yemekleri, Suudi Arabistan'daki transferler, Mekke ve Medine gezi programları, Ehiltur refakat ve rehberlik hizmetleri
ile Ehiltur tarafından verilecek hediyeler dahildir. Yurt dışı çıkış harcı (15 TL), öğle yemekleri, ekstra talep talepler,
umrecinin uçaktaki yük hakkı dışındaki fazla bagaj ücretleri ve dönüşte umrecinin talep etmesi halinde uçak biletinde
yapacağı değişiklik ücreti fiyatlara dahil değildir. Suudi Arabistan tarafından harç, vergi v.b. herhangi bir ilave ücret talep
edilmesi halinde bu ücret umre yolcusundan ayrıca tahsil edilecektir. Broşürde yer alan ücretler kişi başı olup Suudi
Arbaistan Riyali (SAR) şeklinde verilmiştir. Hiç ödeme yapılmamış kayıtlar kesinleşmiş sayılmaz. Vize alındıktan sonra yapılan
iptallerde 750 SAR kesinti yapılacaktır. Uçak bileti kesildikten sonra yapılan iptallerde havayolu şirketinin uyguladığı ceza
bedeli ayrıca tahsil edilir. İptal tarihinde ayrıca; konaklama, transfer vb. yapılmış masrafIar var ise bu masrafIar kesilerek
tahsil edilen ücretin kalanı iade edilir. Uçak bileti kesildikten sonra umrecinin kendi isteği üzerine yapılan değişikliklerde
oluşabilecek fiyat farkı umreciden tahsil edilir. Programa ait taahhüt edilen otellerin zaruri nedenlerle değiştirilmesi
durumunda bu otelle aynı standartta oteller tercih edilecektir. Tüm evraklar tam olsa dahi konsolosluk vize vermeyebilir,
vizeleri geç verebilir, buna bağlı seyahat gecikmeleri olabilir. Buradaki sorumluluk acentamıza ait değildir. Yolcu uçuşlarda
havayolu şirketinin tanımış olduğu yük hakkına riayet edecektir. Programda belirtilmiş olan tarihler havayolu firmasından
talep edilen tarihler olup, bir-iki gün ileri veya geri alınma ihtimali olabilir. Fazla eşyalardan veya eşyanın gecikme, kayıp vb.
durumlardan acentamız sorumlu olmayıp, yolcu havayolu şirketini muhatap alacaktır. Suudi Arabistan'daki otellerde odalar
genelde iki kişinin konaklaması için tasarlandığından, üçüncü ve dördüncü kişi için eklenen yatak daha küçük ve konforsuz ek
yatak şeklinde olabilmektedir. Otele ilk girişler gündüz saat 16:00'dan sonra, çıkışlar ise öğlen saat 12:00'den önce
yapılmaktadır. Uçuş saatinden dolayı otele ilk girişlerin öğleden önce olması durumunda bir önceki gece konaklanmış
sayılmaktadır. Yine uçuş saatinden dolayı otelden çıkışın öğlen saat 12:00 yerine öğleden sonraki saatlerde yapılması
durumunda o günün gecesi konaklanmış kabul edilir. Uçuş programından veya elde olmayan sebeplerden dolayı gün artması
durumunda firmamız herhangi bir ücret talep etmeyecek olup, gün eksilmesi durumunda ise konaklanılmayan geceler
hesaplanarak yolcuya iade edilecektir. 12-25 yaş arası öğrenci indirimleri THY ile yapılan uçuşlarda miles&smiles üyeliği ve
öğrenci belgesi karşılığında uygulanmaktadır. Ehiltur henüz alınmamış kayıtlar için ücretlerde ve broşürde değişiklik yapma
hakkına sahiptir. Kayıt yaptıran yolcu buradaki şartları kabul ederek kayıt yaptırmış sayılır. İhtilaf halinde T.C.
İstanbul/Gaziantep mahkemeleri yetkilidir.TARİH: ...../....../201...
ORGANİZASYONU DÜZENLEYECEK OLAN ACENTANIN;
ADI : EHİLTUR
TELEFONU: 0342.2202937
ADRESİ: (Merkez) Muammer Aksoy Bul. Vakıflar İş Mrk. Altı No:14 B/1 Şehitkamil-Gaziantep
YETKİLİSİ: Abdurrahman F. Aşkın & Mehmet Aşkın
KAŞE-İMZA:
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