
 

TUR PROGRAMI 
1.GÜN İSTANBUL ATATÜRK - BARSELONA 
Atatürk havalimanı Dış hatlar terminali saat 06:30 buluşmamızın ardından check-in 
işlemlerimizi yapıyoruz ve TK 1853 sefer sayılı uçak ile saat 08:55 de hareket 
ediyoruz. Barselona ya yerel saat ile saat 10:40 da varışımızın ardından limana gemimize 
transfer, check in işlemleri, kabinlere yerleşme ve gemimizin hareketi saat 19:00 
 
2.GÜN PALMA de MALLORCA 
Palma de Mallorca varış saat 08:00 Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin 
düzenleyeceği ekstra tura katılabilirler. Yarım gün sürecek olan bu turumuza önce 400 bin 
kişilik nüfuslu turizm cenneti Palma de Mallorca Şehrini tanıyarak başlıyoruz. Görülecek 
yerler arasında 14.yy’dan kalma Bellver Kalesi, 13.yy’dan kalma ünlü Palma Katedrali ve 
dışarıdan olmak üzere hemen yanındaki Almudania Sarayı bulunmaktadır. Ardından tarihi 
Arena'ya gidilecek ve isteyen misafirlerimizle Mallorca'nın meshur inci atölyelerinden biri 
ziyaret edilecektir. Adanın güneybatısında yer alan muhteşem köy Valldemosa turumuzda 
diğer durağımız olacaktır. Bu bölgeyi de tanıyarak ve bol bol fotoğraflandırarak adanın 
ruhunu tanıma imkanımız olacaktır. Gemimiz akşam 17.00'de limandan ayrılacak. Akşam 
yemeği ve geceleme gemide. 
 
3.GÜN DENIZDE 
Denizde seyir halinde geçecek bu günümüzde gemimiz sizlere bir çok alternatif sunuyor 
olacak. Arzu edenler geminin açık ve kapalı havuzlarından, jakuzilerinden, güneşlenme 
alanlarından yararlanabilir. İsteyenler gümrüksüz mağazalardan alışveriş yapabilir, 
kumarhanede şanslarını deneyebilir veya onlarca barda icra edilecek değişik müzik ve 
eğlencelerden faydalanabilirler. Tüm gün değişik yemek alternatifleride sizleri bekliyor. 
 
4.GÜN CIVITAVECCHIA (ROMA) 
Gemimiz saat 08:00'de Civitavecchia limanına yanaşacak. Burada arzu edenler 
rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Roma Turuna katılabilirler. Tam gün sürecek olan 
bu turumuzda Civitavecchia Limanı’nda bizi bekleyecek olan otobüsümüzle 1 saat 15 
dakikalık bir yolculuktan sonra varacağımız Roma’da otobüsümüzle panoramik bir tur 
yapıyoruz, görülecek yerler arasında; Castel Sant’Angelo, Tiber Nehri, Borghese Parkı, Via 
Veneto, Popolo Meydanı, Republica Meydanı, Via Nazionale, Marcello Tiyatrosu, Circo 
Massimo, Forum alanları bulunmakta. Daha sonra Roma’nın ünlü meydanlarını yürüyerek 
keşfediyoruz. Görülecek yerler arasında; Pantheon Meydanı, Navona Meydanı, Aşk Çeşmesi 
ve İspanyol Merdivenleri’nde turumuzu bitirip alışveriş molası veriyoruz. Akşam 
otobüsümüzle buluşup gemimize dönüyoruz.  
 
NOT. Katılmak isteyenler, meydanlara otobüs giremeyeceği için meydanlar arasında 
yürüyüşler yapılacağını göz önünde bulundurmalıdırlar. San Pietro Bazilikası’na girmek için en 
az 2 saat kuyruk bekleneceğinde programda yer almamaktadır. Arzu edenler serbest 
zamanlarında gidebilirler. Bayanların omuzlarının ve dizkapağı altına kadar bacaklarının, 
bayların ise omuzlarının ve ayak bileklerine kadar bacaklarının kapalı olması şarttır . Geminin 
hareket saati 19:00 de olacaktır 
 
 
 



 

5.GÜN LA SPEZİA (PİSA-FLORANSA) 
La Spezia varış saat 09:00  Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra Pisa - 
Floransa turuna katılabilirler. Limanda bizi bekleyen özel aracımız ile önce yakın mesafedeki 
Pisa şehrine gidiyoruz. Şehrin Mucizeler Tarlası ismindeki ünlü meydanında Duomo, 
Vaftizhane ve Eğik Kule’yi görüp kısa bir alışveriş molası veriyoruz. Yaklaşık 14 derece eğimli 
olan bu kuleye çıkmak isteyenler, ücreti karşılığında,  294 merdiven çıkmak zorundalar. Daha 
sonra muhteşem Toscana manzarası eşliğinde, aracımız ile yaklaşık 1.5 saat 
yolculuğumuzdan sonra Floransa’ya varıyoruz ve; panoramik olarak Uffizi Galerisi, Vecchio 
Köprüsü, Sinyorlar Meydanı, Duomo Katedrali ve Vaftizhanesi’ni geziyoruz. Özellikle 
ayakkabı, çanta ve her türlü deri ürünleri konusunda bir alışveriş cenneti olan Floransa sizi 
modanın kalbine davet ediyor. İtalya’nın Roma’dan sonra en çok turist çeken ve hak eden bu 
şehrinde öğle yemeği ve alışveriş için serbest saatler verdikten sonra gemimize hareket 
edeceğiz.. Geminin hareketi saat 20:00 
 
6.GÜN SAVONA (CENOVA-PORTOFİNO) 
Savona varış saat 07:00 Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra Cenova-
Portofino turuna katılabilirler. Bu turunuzda sahil boyunca bölgenin en güzel manzaralı 
kasabalarından geçerek Santa Margherita Ligure'ye varacağız. Buradan bineceğimiz tekne ile 
Liguria bölgesinin en ünlü koyu, şarkılara konu olan Portofino'ya varacağız. Burada 
vereceğimiz serbest zamanın ardından Cenova'ya gideceğiz. Cenevizlerden kalma bu tarihi 
şehir sizleri çok şaşırtacak. Muhteşem konaklar, sokaklar, meydanlar ve tarihi mekanlar 
içinde gezdikten sonra alışveriş için vaktimiz olacak.Geminin hareketi saat 17:00 
 
7.GÜN MARSİLYA (AIX EN PROVENCE) 
Marsilya varış saat 08:00 Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin düzenleyeceği ekstra tura 
katılabilirler. Bu günkü turumuzda rehberimizle buluştuktan sonra ilk önce Marsilya’ya 40 
dakika mesafede bulunan Aix en Provence’a gideceğiz. Romanesk ön cephesi ve üstü kapalı 
kemerli yolu ile XII. Yüzyıldan kalma meşhur St. Saviour’s Katedrali ile başlayacak. Daha sora 
şehrin eski bölgesinde yapacağımız keyifli yürüyüş sırasında burada bulunan antik hanları ve 
17. Yy’da Kardinal Mazarino’nun kardeşi tarafından tasarlanmış olan Mazarino semtini 
göreceksiniz. Kısa bize molanın ardından önemli bir denizcilik şehri olan Marsilya’ya geride 
döneceğiz. İlk olarak yüksek bir tepenin üzerinde bulunan “Notre Dame de la Garde 
Kathedrali”ni ziyaret ederek başlayacağız. Bu ziyaret ardından Longchamps Çeşmesi, Saint 
Charles tren garı, eski şehir, Hotel de Ville ve yat limanı bölgesi görülecek yerlerden bazıları. 
Daha sonra şehir merkezinde serbest vaktimizin ardından gemimize döneceğiz.Geminin 
hareketi saat 17:00 
 
8.GÜN BARSELONA-İSTANBUL ATATÜRK 
Barselona'ya varış saat 09:00. Kahvaltımızın ardından check-out işlemlerimizi yapıyoruz ve 
gemiden ayrılıyoruz. Havaalanına transferimizin ardından check-in işlemlerimizi yapıyoruz ve 
TK 1468 sefer sayılı uçak ile saat 15:05 de hareket ediyoruz. İstanbul Atatürk'e yerel saat 
ile 20:40 de varış ve Gezimizin sonu 
 
LİMANLAR HAKKINDA 
Costa gemi firması turun kalkmasına bir hafta veya daha az kalan günlerde tur programındaki 
limanların yerlerinde veya limanlara varış ve limanlarda kalış süreleri ile ilgili değişiklikler 
yapabilmektedir. Bu değişikliklerden DOMİNO TRAVEL sorumlu değildir. 



 

İPTAL ŞARTLARI 
Tüketici gemi turundan vazgeçtiği takdirde aşağıda yazılı olan cezayı öder. Aşağıdaki iptal 
şartları tur hareketine kalan gün adedini ve de toplam tur bedeli üzerinde kesilecek olan ceza 
miktarını belirtmektedir. 
Kayıt yapıldığı günden itibaren ------------ 90 gün kala kişi başı 100.-€ 
89 gün ------------- 45 gün % 20 
44 gün --------- 28 gün % 40 
27 gün --------- 14 gün % 60 
13 gün ---------------10 gün % 80 
09 gün ------------- 0 gün % 100 
 
Uçak iptali havayolundan gelecek olan iptal şartlarına göre uygulanacaktır. 
 
YOLCU BİLGİLERİ 
Kayıt aşamasında yolcuların Adı, Soyadı, Doğum tarihi, TC Kimlik Numarası, Cep Telefon 
Numarası, E-mail adresi, 
Pasaport numarası, pasaport veriliş ve geçerlilik tarihi, acil durumda iletişime geçilmesi 
gereken kişi isim ve telefon numarası 
bilgileri alınması zorunludur . Bu bilgilerin eksik kalması durumunda cruise bileti basımı 
gerçekleşemeyecektir. 
 
COSTA DIADEMA 
İtalya ve Avrupa’nın en büyük kapasiteli yolcu gemilerinden olan Costa Diadema,. Kasım 
2014’de suya inecektir.Uzunluğu 306 metre olan, 132,500 gros tonaja sahip Diedama, 1,800 
kabinde 4,947 yolcu kapasitesine sahiptir. 
Ton: 132,500 
Uzunluk: 306 m 
Toplam Kabin: 1800 
Yolcu Kapasitesi: 4.947 kişi (mak.kapasite) 
Çalışan Sayısı: 1.280 
Kat Sayısı: 17 katlı (14 katı yolcular tarafından kullanılabiliyor) 
WEB SİTESİ 
http://www.costacruise.com 
GEMİ ŞİRKETLERİ GENEL İPTAL ŞARTLARI 
Gemi şirketlerinin iptal şartları şirketlere göre değişiklik göstermektedir. 
Costa Cruises 
SEYAHATE 80 - 65 GÜN KALA İPTALLERDE % 25,  
64 - 50 GÜN KALA İPTALLERDE % 40,  
49 - 35 GÜN KALA İPTALLERDE % 60,  
34- 25 GÜN KALA İPTALLERDE % 80,  
25 - 0 GÜN KALA İPTALLERDE % 100  
İPTAL CEZASI UYGULANACAKTIR. 
Hastalık, Doktor tarafından önerilen tedavi ve her türlü mücbir sebep dahil olmak üzere 
yolcu tarafından rezervasyonun yazılı olarak iptal edilmesi durumunda yukarıdaki belirtilen 
iptal cezaları uygulanır. 
 
 

http://www.costacruise.com/


 

EXTRA TURLAR 
Costa Diadema ile Batı Akdeniz La Spezia lı 2017 
MARSİLYA & AIX EN PROVENCE TURU    ( 7 Saat )  
Bu günkü turumuzda rehberimizle buluştuktan sonra ilk önce Marsilya’ya 40 dakika 
mesafede bulunan Aix en Provence’a gideceğiz. Romanesk ön cephesi ve üstü kapalı kemerli 
yolu ile XII. Yüzyıldan kalma meşhur St. Saviour’s Katedrali ile başlayacak. Daha sora şehrin 
eski bölgesinde yapacağımız keyifli yürüyüş sırasında burada bulunan antik hanları ve 17. 
Yy’da Kardinal Mazarino’nun kardeşi tarafından tasarlanmış olan Mazarino semtini 
göreceksiniz. Kısa bize molanın ardından önemli bir denizcilik şehri olan Marsilya’ya geride 
döneceğiz. İlk olarak yüksek bir tepenin üzerinde bulunan “Notre Dame de la Garde 
Kathedrali”ni ziyaret ederek başlayacağız. Bu ziyaret ardından Longchamps Çeşmesi, Saint 
Charles tren garı, eski şehir, Hotel de Ville ve yat limanı bölgesi görülecek yerlerden bazıları. 
Daha sonra şehir merkezinde serbest vaktimizin ardından gemimize döneceğiz. 
                                                                                       Tur ücreti : 70- Euro / Çocuk (5-12) 50- Euro 
BARCELONA ŞEHİR TURU        ( 5 Saat ) 
Avrupa’nın en güzel metropollerinden biri olan Barcelona’daki şehir turumuz, limanda bizleri 
bekleyen özel otobüsümüz ile başlayacak. La Rambla Caddesi, Cristoforo Colombo Anıtı, 
Maremagnum Suni Limanı, Barceloneta Plajı, Olimpiyat bölgesi ve limanı, Catalunya 
Meydanı, Gaudi’nin evlerinin bir sokak müzesine dönüştürdüğü Paseu de Gracia caddesi ve 
en temel eseri Sagrada Familia göreceğimiz yerler arasında. Turumuz esnasında Montjuic 
tepesine çıkıp manzara fotoğrafları çekeceğiz. Alışveriş için serbest zamanın ardından 
gemimize geri döneceğiz.. 
                                                                                     Tur ücreti   : 50- Euro / Çocuk (5-12) 30- Euro 
PALMA DE MALLORCA & VALLDEMOSSA         (  5 Saat ) 
Yarım gün sürecek olan bu turumuza önce 300 bin kişilik nüfuslu turizm cenneti Palma de 
Mallorca Şehrini tanıyarak başlıyoruz. Görülecek yerler arasında 14.yy’dan kalma Bellver 
Kalesi, 13.yy’dan kalma ünlü Palma Katedrali ve dışarıdan olmak üzere hemen yanındaki 
Almudania Sarayı bulunmaktadır.  Ardından tarihi Arena'ya gidilecek ve isteyen 
misafirlerimizle Mallorca'nın meshur inci atölyelerinden biri ziyaret edilecektir. Adanın 
güneybatısında yer alan muhteşem köy Valldemosa turumuzda diğer durağımız olacaktır. Bu 
bölgeyi de tanıyarak ve bol bol fotoğraflandırarak adanın ruhunu tanıma imkanımız olacaktır. 
                                                                                      Tur ücreti  : 65- Euro / Çocuk (5-12) 45- Euro 
ROMA (Civitavecchia Limanından)         ( 8-9 Saat ) 
Tam gün sürecek olan bu turumuzda Civitavecchia Limanı’nda bizi bekleyecek olan 
otobüsümüzle 1 saat 15 dakikalık bir yolculuktan sonra varacağımız Roma’da otobüsümüzle 
panoramik bir tur yapıyoruz, görülecek yerler arasında;  Castel Sant’Angelo, Tiber Nehri, 
Borghese Parkı, Via Veneto, Popolo Meydanı, Republica Meydanı, Via Nazionale, Marcello 
Tiyatrosu, Circo Massimo, Forum alanları bulunmakta. Daha sonra Roma’nın ünlü 
meydanlarını yürüyerek keşfediyoruz. Görülecek yerler arasında; Pantheon Meydanı, Navona 
Meydanı, Aşk Çeşmesi ve İspanyol Merdivenleri’nde turumuzu bitirip alışveriş molası 
veriyoruz. Akşam otobüsümüzle buluşup gemimize dönüyoruz. 
NOT. Katılmak isteyenler, meydanlara otobüs giremeyeceği için meydanlar arasında 
yürüyüşler yapılacağını göz önünde bulundurmalıdırlar. San Pietro Bazilikası’na girmek için en 
az 2 saat kuyruk bekleneceğinde programda yer almamaktadır. Arzu edenler serbest 
zamanlarında gidebilirler. Bayanların omuzlarının ve dizkapağı altına kadar bacaklarının, 
bayların ise omuzlarının ve ayak bileklerine kadar bacaklarının kapalı olması şarttır. 
                                                                                       Tur ücreti : 85- Euro / Çocuk (5-12) 55- Euro 



 

ROMA SADECE TRANSFER (Civitavecchia Limanından)   
Biz daha önce geldik diyen sevgili misafirlerimize özel sadece liman şehir transferidir. Tam 
günlük turdur. Civitavecchia – Roma arası ortalama 1 saat 15 dakikadır. 
                                                                                       Tur ücreti : 50- Euro / Çocuk (5-12) 30- Euro 
LA SPEZİA (CENOVA&PORTOFINO)   ( 8 Saat ) 
La Spezia, çevresindeki doğal güzelliklerden dolayı "Şairler Körfezi" diye de adlandırılan bir 
yerleşim. Rehberinizin düzenleyeceği ekstra turunuzda siz de sahil boyunca bölgenin en güzel 
manzaralı kasabalarından geçerek Santa Margherita Ligure'ye varacağız. Buradan 
bineceğimiz tekne ile Liguria bölgesinin en ünlü koyu, şarkılara konu olan Portofino'ya 
varacağız. Burada vereceğimiz serbest zamanın ardından Cenova'ya gideceğiz. Cenevizlerden 
kalma bu tarihi şehir sizleri çok şaşırtacak. Muhteşem konaklar, sokaklar, meydanlar ve tarihi 
mekanlar içinde gezdikten sonra alışveriş için vaktimiz olacak. 
                                                                                        Tur ücreti: 85- Euro / Çocuk (5-12) 55- Euro 
  
ÖNEMLİ UYARI VE NOTLAR 
* Varış limanlarındaki yerel acenteler, alınacak hizmetlerin konfirmasyonunu yolculuğa 
başlamadan yapılmasını istemektedirler. 
* Turlarımız minimum 20 kişi ile gerçekleştirilecektir. Kişi sayısı daha az olan turlarda kişi 
sayısına göre tur ücretleri (ortalama % 20 – 25 oranında) arttırılarak turu gerçekleştirme 
yoluna gidilebilir 
• Gemiden inişler su seviyesi durumuna göre değişir, 
• Gemideki programların saatleri değişebilir. 
• Tuna’da olabilecek su taşmalarında programın bir kısmı karada yapılır veya programlar iptal 
edilir. 
• Nehir trafiğine göre gemi varış ve kalkışları değişebilir. 
** Promosyon turlarımızda misafirlerimiz tarafından iptal ve değişiklik yapılamaz. Lütfen 
satın aldığınız turun satış sözleşmesine dikkat ediniz. 
** Promosyon turlarımızda otel mesafeleri şehir merkezlerine uzaktır.   
** Misafirlerimizden gelen talepler doğrultusunda bir program için 2 farklı otel kategorisi 
açılabilmektedir. Bu programların rehberi ve kullanılan otobüsleri ortaktır. 
** Trp odalar otellerin müsaitliğine bağlı olup, oteller tarafından konfirme edilmemesi 
durumunda oda tipi değiştirilmelidir. Bu durumda oluşacak Single oda farkı misafirlerimizden 
talep edilir. Trp odalarda 3.yataklar ek yatak veya sofa bed olup, standart yataklardan 
küçüktür. Trp odalarda 3 ayrı yatak garantisi bulunmamakta olup, odalar standart odalardan 
küçüktür.   
** Programımız grup programı olup, otellerden grup rezervasyonları yapılmaktadır. Grup 
continental kahvaltılarının içeriği münferit kahvaltıların içeriğinden farklı olabilir. Gidilen 
ülkelerdeki otellerde alınacak olan kahvaltıların içeriği Türk kahvaltısı değildir. Grup 
kahvaltıları bazı ülkelerin otellerinde ayrı salonda verilmektedir. 
** Çocuk indirimleri, 2 yetişkin ile aynı odada kalmaları halinde geçerlidir. 
** Türkiye çıkışlı uçakların genelinde valiz ağırlığı 20 Kg.’dır. Bu ağırlık uçak firması ve 
gidilecek ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Gidilen ülkelerdeki iç hat uçuşlarında bu ağırlık 
15 Kg’a düşebilmektedir. Fazla bagaj ağırlık / fiyat kuralları havayolları tarafından 
belirlenmekte olup, DOMİNO TRAVEL sorumluluğunda değildir. 
** DOMİNO TRAVEL, misafirlerimiz ile konsolosluk arasında aracı kurum olup, herhangi bir 
vize alım garantisi vermez. Konsolosluğun vize vermemesi veya red vermesi DOMİNO TRAVEL 
sorumluluğunda değildir. Programlarımızdaki vize durumları Türkiye Cumhuriyeti 



 

pasaportları bazında verilmektedir. Başka ülke pasaportuna sahip misafirlerimizin vize 
durumlarını konsolosluklardan ve/veya DOMİNO TRAVEL vize departmanımızdan kontrol 
edilmelidir. 
** Seyahatiniz süresince kullandığınız taşıtlar ve konakladığınız otelleri terk ederken, lütfen 
eşyalarınızı eksiksiz aldığınıza emin olunuz. 
** Ekstra turlar minimum 20 kişinin katılımı ile geçerlidir. 20 kişinin altındaki katılımlarda, 
maliyetlerden dolayı oluşacak farklar satış fiyatına yansıtılır. Fiyat farkı tur öncesinde 
rehberimizin tarafından bilgilendirilir. Ekstra turların günleri müze ve ören yerlerinin kapalı 
olma durumunda, gidilen bölgedeki oluşabilecek olağanüstü hal veya hava koşulları sebebiyle 
günleri değiştirilebilir. 
** Otellerde genellikle check in saati 14:00 (bazı ülkelerde 15:00’dır), check out saati 
10:00’dur. (bazı ülkelerde 09:00’dur) 
** Turlarımızda yer alan iç hat uçuşlarının saatleri değişebilir. Final saat ve havayolu bilgisi 
turdan 48 saat önce teğit edilmelidir. Ara uçuş saatlerine göre programın içeriğinde değişiklik 
yapılabilir. 
** Rehberimiz, turlarımızın içeriğine bağlı kalarak, şehir turu ve/veya ekstra turların 
günlerinde değişiklik yapabilir. 
** Pasaportların seyahat tarihinin bitimi baz alınarak, minimum 6 ay geçerliliği olması 
gerekmektedir. 6 aydan az süreyle seyahat eden misafirlerimiz, ülke pasaport polisleri 
tarafından, ülkeye alınmama durumu ile karşılaşabilir. Ayrıca, yırtık, hasar görmüş 
pasaportlar sınır polisleri tarafından kabul edilmeyebilir. 
** Panoramik şehir turları müze ve ören yerleri girişleri içermemekte olup, şehir hakkında 
genel bilgi vermek amaçlıdır. 
** Cep telefonlarınızı yurtdışında kullanabilmek için Türkiye’den ayrılmadan önce, 
telefonunuzun yurtdışına açık olup olmadığını hat firmanızdan kontrol ediniz. 
** Uçaksız olarak gruba dahil olan misafirlerimizin, bir başka uçak ile gruba katılmaları 
durumunda,  grubun oteline ulaşımları kendi sorumluluklarındadır. 
** Kayıt esnasında, pasaportta geçen isim, doğum tarihi, pasaport numarasının sisteme 
girilmesi gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı bilgilerden 
oluşacak uçak bileti iptal veya değişikliklerinin no-show bedeli misafirlere yansıtılır. 
** Uçak biletlerini milleri ile upgrade etmek isteyen misafirlerimiz ancak biletleri kesildikten 
sora Türk Hava Yolları uçuşunda müsaitlik olduğu takdirde upgrade işlemlerini 
gerçekleştirebilirler. Ancak programlarımızdaki uçak yerleri grup yerleridir. Grup biletleri 
turun hareketinden birkaç gün önce kesilir. 
** Programlarda belirtilen uçuş saatleri THY ve diğer yerel taşıyıcılardan alınmıştır. Uçak 
saatlerine gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçak iptalinden, uçağın teknik 
aksaklıklarından dolayı ortaya çıkabilecek rötarlardan, yolcunun yurt içi veya yurtdışı iç hat 
uçuşlarını / bağlantılarını kaçırmasından kaynaklanan aksaklık veya doğabilecek 
problemlerden acentamız kesinlikle sorumlu tutulamaz. 
** Programda belirtilen ülkelerarası ve iç hatlarda uçulacak olan havayollarının yerine başka 
bir yerel taşıyıcı / taşıyıcılar ile uçulabilir. Dolayısıyla aktarma noktaları artabilir ve saatler 
değişkenlik gösterebilir. Bu durumda DOMİNO TRAVEL sorumlu tutulamaz. 
** Programda verilen yol mesafeleri resmi KM mesafeleridir. Ancak trafik, hava şartları, yol 
çalışmaları, gidilen ülkenin coğrafi konumu ve yol şartları gibi durumlar ile karşılaşıldığında 
verilen yaklaşık süreler değişebilir. 
** DOMİNO TRAVEL force majeur veya gerek gördüğü durumlarda programın içeriğini 
bozmadan şehirlerin programdaki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu değiştirebilir. 



 

** Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aldığı karara istinaden tüm uçuşlarda sıvı kısıtlamaları 
başlamıştır. Lütfen uçakta yanınıza alacağınız el bagajınızı bu kurallara göre 
hazırlayınız. http://web.shgm.gov.tr/tr/s/1687-sivi-kisitlamalari-ile-ilgili-duyuru 
** Seyahat Sağlık Sigortası yaptırdığınız takdirde lütfen sözleşmenizin kopyasını yanınıza 
alınız. 

http://web.shgm.gov.tr/tr/s/1687-sivi-kisitlamalari-ile-ilgili-duyuru
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