
 
 

                                             SÖMESTRİDE,                 
                        SHARJAH - DUBAİ - ABU DHABİ TURU     
                             

                  28-31 OCAK 2016 / 3 GECE - 4 GÜN 
 
  

UÇUŞ DETAYLARI ( AIR ARABIA İLE İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI )  

G9282     28 OCAK   SAW/SHJ        00:30  -  06:30      
G9281     31 OCAK  SHJ/SAW         20.50  -  23.35    

Hareket 
 İstanbul Sabiha Gökçen  Havalimanı  Dış Hatlar Gidiş Terminali Air Arabia kontuarında 27 Ocak  Çarşamba 
 akşam  saat  22.30 da  buluşma.  Bagaj, bilet ve check in işlemlerinin ardından uçağa geçiş. Saat 00.30’da  
 Sharjah’a uçuş ve sabah 06.30 da  varış… 

 

1.Gün ( 28 Ocak  Perşembe )                                                            İstanbul – Sharjah - Dubai 
Sharjah havalimanında  yerel rehberimiz tarafından karşılanma. 
Sabah kahvaltısının ardından saat 09.00’da panoramik Dubai şehir turumuz için hareket. Bu turumuz 
esnasında, Emirates Towers, dünyanın tek yedi yıldızlı oteli Burj Al Arab ve ünlü Jumeirah Plajında fotoğraf 
molası, Jumeirah Camii, Sheikh Palace, Dubai’yi 2 bölgeye ayıran Dubai Creek, Altın ve Baharat Çarşıları 
panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Ayrıca dünyanın 8. harikası arasına giren, deniz üzerine 
yapılmış, mühendislik harikası Palmiye adasının gezilmesi ve fotoğraf molasının ardından Sharjah daki 
otelimize dönüş. Geceleme  otelimizde. 
  
2. Gün  ( 29 Ocak  Cuma )                                                                                     Dubai - Safari 
Sabah kahvaltısının ardından Dubai’ye alış veriş için transfer ve serbest zaman. 
Rehberimiz tarafından bildirilecek saatte çölde Safari turu için Al İhab bölgesine hareket ediyoruz. 4X4 
jeeplerle çölde kum tepelerini aşarken heyecanlı anlar yaşayacağız. Vaha ve deve çiftliklerinde fotoğraf 
çekip, kum tepelerinin ardına doğru gün batımını izliyoruz. Çölün ortasında kurulan, Arap masalındaymışız 
hissi veren bedevi kampında dinlenip, barbekü keyfi ve Bedevi gösterileri ile günün tüm yorgunluğunu 
atıyoruz. Tur sonrası jeeplerimiz bizleri otelimize bırakıyor. Geceleme otelimizde.  
 

3. Gün  ( 30 Ocak Cumarteesi )             Abu Dhabi Turu  -  Dubai Dhow Cruise ( Tekne Turu )  
Sabah kahvaltısının ardından Abu Dhabi turu için hareket. Panoramik Abu Dhabi turunda; Yedi emirliğin 
başkenti olan Abu Dhabi emirliği gezilecek olup, 40 yıl önce küçük bir balıkçı köyü olan başkentin bugün ne 
kadar modern bir şehir olduğuna tanık olunacaktır. Abu Dhabi günümüzde geniş bulvarları, gökdelenleri ile 
ultra-modern bir Arap şehridir. Beyaz Kale, göçebe Bedevi yaşamının sergilendiği geleneksel köy, 
karşısında yüzer restoranların bulunduğu Kordon caddesi görülecek yerler arasındadır. Alacağımız açık 
büfe öğle yemeğinin ardından Marina bölgesinde serbest zaman ve Dubai'ye hareket. Yol 
güzergâhımızda Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Camii ziyareti. 545 Milyon Dolar harcanarak inşa 
edilmiş 82 kubbeli cami, dünyanın 3. büyük camisi olmakla beraber, dünyanın en büyük el dokuması 
halısına ve dünyanın en büyük şamdanına ev sahipliği yapmaktadır.  
Dubai’ye varış ve Dhow adı verilen geleneksel ahşap teknede yapacağımız akşam yemekli  “Dubai Creek” 
gezimizde göz kamaştırıcı güzellikleri suyun üzerinde ağır ağır ilerlerken yaşayacağız. Gezi sonrasında 
otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde.   

 
4. Gün  ( 31 Ocak Cumartesi )                                                                         Sahrjah -İstanbul  
Kahvaltı sonrası otelden ayrılış. Serbest zaman sonrası havalimanına hareket ediyoruz. Saat 20.50’de  Air 
Arabia ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına  hareket ve saat 23.45 te varış. 
 
Ekstra Programlar: Sharjah Şehir turu ( 50  $ )  Burç Khalife ( bilet  50 $ ),   
Dileyen misafirlerimiz kahvaltı sonrası ekstra alınacak Sharjah şehir turuna ve Burç Khalife  katılabilirler.  
 
   

                    
 
 



 

            
  
 
 

 
 

İki kişilik odada kişi başı ücret: 1.100  USD 
Tek Kişilik oda farkı   150 USD 

 
 

Ücrete Dahil Hizmetler 
 

 Air Arabia ile İstanbul- Sabiha Gökçen  / Sharjah / İstanbul Sabiha Gökçen ekonomi sınıf uçak bileti  
 Alan- otel - alan transferleri, 
 3 Gece 4 yıldızlı otelde oda-kahvaltı konaklama 
 1. Gün dışarda kahvaltı 
 1. Gün  rehber eşliğinde yarım gün Dubai  şehir turu 
 2. Gün Sharjah- Dubai transfer 
 2. Gün Akşam yemekli safari turu 
 3. Gün Öğle Yemekli Abu Dhabi Turu 
 3. Gün Akşam Yemekli Dhow Cruise- Tekne Turu 
 Zorunlu Seyahat Sigortası  
 İkram Turizm refakati 

 

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler 
 

 Dubai Vizesi (90 USD) - (Yeşil Pasaportlu misafirlerimize vize uygulanmamaktadır.) 
 Son gün alınacak ekstra turlar. 
 Otel ekstraları (minibar, telefon, oda servisi vb…) 
 Programda açıkça belirtilmeyen tüm yemekler ve yemeklerde alınan ekstra menüler. 
 Yurt Dışı Çıkış Ücreti (15 TL) 

 
 Vize için gereken evraklar: 
 Tur tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği olan pasaport 
 Bir adet vesikalık fotoğraf 
 Kimlik fotokopisi  
 

 Tüm turlarımızda namazlarımızı  kılabilmemiz için gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. 

 Rehberimiz  yerel şartlardan dolayı gerekli gördüğünde içeriği aynı kalmak şartı ile programda 

değişiklik yapabilir. 

 

          
 
 

                


