
 
YURTDIŞI SEYAHAT ANLAŞMASI 

• Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerliliği olan pasaport olması mecburidir. 
• Çiçek Turizm uçak biletini yolcu adına almakla birlikte, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 

28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde havayolu kaynaklı uçuş saati ve parkur değişebilir ve 
tüm saatlerin 24 saat öncesinden teyit edilmesi gerekmektedir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek 
saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Çiçek Turizm sorumlu tutulamaz. 

• Tur programı örnek programdır. Uçak firmasından kaynaklanan uçuş saat ve parkur değişikliği sebebi ile tur 
içeriği aynı kalmak suretiyle değişiklik yapılabilir. 

• Tura katılacak yeterli kişi sayısı olmaması durumunda 7 gün öncesinden tur iptali yolcuya bildirilir. Çiçek 
Turizm gerekli gördüğü durumlarda tur güzergahını içerik aynı kalacak şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. 

• Çiçek Turizm kategorisi aynı kalmak kaydıyla konaklama otellerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
• Çiçek Turizm yolcularına gezi süresini kapsayacak şekilde seyahat sigortası yapmakla mükelleftir. 
• Programda yer alan ancak yerel yönetimler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebepten izin 

verilmeyen turlar yapılamaz. Bu gezi veya turların yapılamamasından Çiçek Turizm sorumlu tutulamaz. Yolcuya 
bununla alakalı geri ödeme yapılamaz. 

• Yerel otoriteler tarafından varış esnasında ülkeye girişi herhangi bir sebeple engellenen yolculardan Çiçek 
Turizm sorumlu tutulamaz ve bu yolculara herhangi bir geri ödeme yapılmaz. 

• Havalimanından yurtdışına çıkışı herhangi bir sebeple izin verilmeyen yolcuya geri ödeme yapılmaz. 
• Havalimanı işlemleri ve uçak kalkış saatinde havalimanında bulunmayan yolcuya geri ödeme yapılmaz. 
• Ön ödemeler sonrası yapılacak olan vize müracaatlarında, yolcuya vize verilmemesinden Çiçek Turizm sorumlu 

tutulamayacak ve geri ödeme yapılmayacaktır. 
• Tur programına katılacak yolcu, mücbir sebepler hariç, tur bitiş tarihinde ve saatinde seyahat firmasının 

temin ettiği uçak dönüş bileti ile dönmeyi kabul eder. Tur bitiş tarihinde mücbir sebepler hariç 
dönmeyen yolcu tur program fiyatının 10 katı tutarındaki ücreti, Çiçek Turizm’e ödemeyi 
peşinen kabul eder. Gideceği ülkeden dönmediği için Çiçek Turizm’e uygulanacak ceza ve zararı 
karşılayacağını kabul eder. 

• Seyahat ücreti ödeme planı aşağıdaki gibidir. 
Kesin kayıt esnasında toplam tutarın % 30’u. 
Son ödeme (kalan tutarın tamamı) hareket tarihine 7 iş günü kala. 
Yurtdışı çıkış pulu (15 TL), extra harcamalar, oteldeki extralar  fiyata dahil değildir. 

• Ön ödemeler sonrası iptal ve geri ödeme şartları. (Uçak bileti hariç) 
Hareket tarihine 30 gün kala yapılan iptallerde % 100 iade. 
Hareket tarihine 15 gün kala yapılan iptallerde % 50 iade. 
Hareket tarihine 7 gün kala yapılan iptallerde % 25 iade. 
Hareket tarihine 24 saat kala yapılan iptallerde iade yapılmaz. 
Uçak bileti kesildikten sonra yapılan iptallerde havayolu firmasının uygulayacağı ceza uygulanır. 

• Tüm Dünya otellerinde Check-out (otelden çıkış) saat 12:00, Check-in (otele giriş) saat 14:00’ dır. 
 

İş bu uluslararası kurallarıda içeren metinler,  tur satın alındığında yolcu tarafından kabul edilmiş sayılır. 
 

Tur Başlangıç / Bitiş Tarihi : ………………………………    Tur Ücreti: …………………….  Kaç Kişilik Odada Konaklayacağı: ………… 
 

          ÇİÇEK TURİZM SEYAHAT ACENTASI                                                                       TUR PROGRAMINA KATILACAK 
               veya ANLAŞMALI ALT ACENTA                                                                                              YOLCU 
 
İmza Tarihi :                                                                                                                         
Kaşe İmza   : 


