Volkanlar Ve Tapınaklar Vadisi;
Endonezya
Aktif bir yanardağ olan Bromo yanardağını görme fırsatı... Maymunlarla dolu orman içinde
bulunan Monkey Temple ziyareti...
Tarih : 11-08-2019 - 19-08-2019
Şehirler : Bali, Bromo, Cakarta, Kalibaru, Surabaya, Ubud, Yogyakarta
Otel : 3*, 4*, 5*
Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile
Peşin Ücret : 3090 DOLAR
Tek Kişilik Oda Farkı : 530 DOLAR
Tur Konsepti : Tüm turlar dahil
Yemek Durumu : 6 öğle ve 5 akşam yemeği

Tur Programı 1. Gün
11/08/2019
İstanbul - Cakarta
Turumuz vermiş olduğunuz adrese gelecek olan özel araç ve şoförünüz ile buluşmanızla
başlıyor. İstanbul (yeni) Havalimanı’nda kurulacak Gazella Turizm kontuarında buluşuyor;
bilet-bagaj ve pasaport işlemlerinin tamamlanması ve pasaport kontrollerinin ardından Türk
Havayolları ile Cakarta’ya hareket ediyoruz. Varışta otelimize transfer ve odaların
alınmasının ardından dinlenmek için serbest zaman. Geceleme otelimizde.
2. Gün
12/08/2019
Cakarta-Yogyakarta Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından panoramik Cakarta şehir turumuz için
otelden ayrılıyoruz. Göreceğimiz yerler arasında; Endonezya milli müzesi, Milli anıt, İstiklal
Camii. Öğle yemeğimizi yerel restoranda alıyoruz. Yemekten sonra turumuza Kota Tua
kolonyal bölgenin ziyaretiyle devam ediyoruz. Akşam yemeğimizi yerel restoranda aldıktan
sonra havalimanına transferi takiben Yogyakarta’ya uçuyoruz. Varışımızın ardından
otelimize transfer ve geceleme otelimizde.
3. Gün
13/08/2019
Yogyakarta –Surabaya - Bromo

Kahvaltının ardından özel aracımız ile dünyanın tek parça halindeki en büyük Budist
tapınağı olan Borobodur’u ziyaret ediyoruz. Ziyaretimizden sonra Endenozeya’nın en büyük
Hindu tapınağı olan Prambanan Tapınağı'nı ziyaret ediyoruz. Öğle yemeğimizi yerel
restoranda sonra havalimanına transfer ve Surabaya’ya uçuyoruz. Surabaya’ya varışımızı
takiben özel aracımız ile akşam yemeğimizi alacağımız resoranta geçiyoruz. Sonrasında özel
aracımızla yaklaşık 3,5 saat sürecek olan yolculukla Bromo’ya varış ve geceleme otelimizde.
4. gün
14/08/2019
Bromo Yanardağı –Krater - Kalibaru
Gün doğmadan jeeplere biniyoruz ve dünyanın en güzel yanardağ manzarasını sunan Bromo
yanardağını görmek için Seruni Tepesi'ne çıkıyoruz. Sonrasında; Sea Sand’e doğru devam
ediyoruz ve kratere çıkıyoruz. Fotoğraf molasının ardından, kahvaltı için otele geri
dönüyoruz. Kahvaltıyı alıp biraz dinlendikten sonra Tropikal bitki ve baharatlarıyla meşhur
olan Kalibaru Köyü’ne özel aracımızla yaklaşık 5,5 saatlik yolculukla ulaşıyoruz. Kalibaru
Köyü’ne vardığımızda; Tropikal bitki ve baharat bahçelerini geziyoruz. Akşam yemeğimizi
aldıktan sonra odalarımıza giriş yapıyoruz ve dinlenmek için serbest zaman.
5. Gün
15/08/2019
Kalibaru Köyü - Ubud
Kahvaltının ardından yola çıkıyoruz ve 2,5 saatlik yolculuk sonrası Bali Adası'na geçmek için
feribota bineceğimiz Ketepang’a varıyoruz. Öğle yemeğimizi alıyoruz. Bir su tapınağı olan
ve Bali’nin simgeleri arasında yer alan Bratan Gölü’nün üzerindeki Ulun Danu Tapınağı
bizleri büyülüyor. güzelliği ile yer alıyor. Tapınak ziyaretimizden sonra sonra yaklaşık 1,5
saat yolculukla Bali yağmur ormanlarının bulunduğu Ubud’a ulaşıyoruz. Akşam yemeğimizi
alıyoruz ve dinlenmek için serbest zaman.

6. Gün
16/08/2019
Ubud - Tanah Lot - Bali
Kahvaltının ardından Ubud’u keşfe başlıyoruz; bahçesindeki lotus çiçeği havuzuyla etkileyici
görüntüye sahip olan Saraswati Tapınağı'nı ziyaret ediyoruz. Sonrasında insanlara alışkın
maymunlarla dolu orman içindeki ‘Monkey Temple’ı görüyoruz. Mola vermek için pirinç
tarlaları arasından Organik Sari’ ye kısa bir yürüyüş yapıyoruz ve burada tropikal meyve
sularını tadıyoruz. Öğle yemeğimizi aldıktan sonra adanın batı tarafında yer alan otelimize
transfer oluyoruz. Dinlenmek için serbest zamanımızın ardından gün batımında Tanah Lot
Tapınağı'nı görüyoruz.Tapınak; açık denizde yıllar içinde gel git etkisiyle şekillenen geniş
bir kayalık üzerine oturtulmuş ve günümüzde ibadethane olarak da kullanılmaktadır. Akşam
yemeğimizi yerel restoranda alıyoruz ve otelimize hareket ediyoruz. Geceleme otelimizde.
7. Gün
17/08/2019
Bali
Kahvaltımızın ardından denize yakın ve havuzu bulunan otelimizin keyfini çıkarıyoruz. Öğle

yemeğimizi otelde alıyoruz. Akşam gün batımından önce otobüsümüzle Uluwatu Tapınağı'na
doğru hareket ediyoruz.Tapınakta her akşam gün batımında yapılan ve temel enstrümanın
dans edenler olduğu keçak dansını izliyoruz. Akşam yemeğimizi alıyoruz ve otelimize
transfer oluyoruz.
8. Gün
18/08/2019
Bali - İstanbul
Kahvaltının ardından Bali Adası'nı keşfe devam ediyoruz. Kutsal Su Tapınağı, Fil Mağarası
Tapınağı, Tepelang pirinç terasları ve Batur Dağı gezilerini yapıyoruz. Batur Dağına karşı
muhteşem bir manzarada alacağımız öğle yemeğimizin ardından alana transfer ve Türk
Havayolları ile Bali’den İstanbul’a hareket ediyoruz. Geceleme uçakta.
9. Gün
19/08/2019
İstanbul
İstanbul’a varış ve turumuz sizi önceden vermiş olduğunuz adrese götürecek olan özel araç
ve şoförünüz ile buluşmanız ve transferinizle son buluyor.

Hizmetler
Fiyata Dâhil Olan Hizmetler:
- Türk Havayolları ile İstanbul - Cakarta & Bali- İstanbul arası dönüş ekonomi sınıf uçak
bileti ve bu bilete ilişkin alan vergileri,
- Cakarta-Yogyakarta arası yerel hava yolları ile tek yön ekonomi sınıf uçak bileti ve bu
bilete ilişkin alan vergileri,
- Yogyakarta – Surabaya arası yerel hava yolları ile tek yön ekonomi sınıf uçak bileti ve bu
bilete ilişkin alan vergileri,
- Cakarta'da 1 gece 5* otelde konaklama,
- Yogyakarta’da 1 gece 5* otelde konaklama,
- Bromo 1 gece 4* otelde konaklama,
- Kalibaru’da 1 gece 3* otelde (Cottages) konaklama,
- Ubud’da 1 gece 5* otelde konaklama,
- Bali’de 2 gece 5* otelde konaklama,
- Programda belirtilen 6 öğle yemeği,
- Programda belirtilen 5 akşam yemeği,
- Programda belirtilen otellerde kahvaltı dahil konaklamalar (7 Kahvaltı),
- Ev – alan – ev transferi dahil olmak üzere tüm transferler,
- Özel araç ile programda belirtilen tüm geziler,

- Geziler esnasında gezilecek müze ve ören yerlerine giriş ücretleri,
- Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti,
- Yurtdışı çıkış harcı,
- Seyahat sigortası.

Fiyata Dâhil Olmayan Hizmetler:
- Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri,
- Yemekler esnasında alınacak tüm içecekler,
- Fazla bagaj ücretleri,
- Kişisel harcamalar.

Turun Artıları
+ Endonezya’da, Java Adası’nın güneyinde yer alan, aktif bir yanardağ olan Bromo
yanardağına ve kratere çıkış, muhteşem fotoğraflar yakalama şansı.

+ Tropikal bitki ve baharat bahçelerini Kalibaru Köyü'nde keşfediyoruz.

+ Bratan Gölü'nün üzerindeki Ulun Danu Bratan Tapınağı'na doğru sürükleyici bir yolculuk.

+ Giriş havuzlarında Lotus çiçekleri bulunan Saraswati Tapınağı'nı görme şansı.

+ Tarlaların arasındaki patika yoldan yarım saatlik yürüyüşle gidilen Organic Sari’da
manzaraya karşı organik meyve suları tadımı.

+ Tanah Lot Tapınağı'nı gün batımında gezmenin keyfini yaşamak.

+ Luwak kahvesini deneyimleme fırsatı.

+ Kutsal Su Tapınağı, Fil Mağarası Tapınağı, Tegalalang pirinç terasları, Batur Dağı
gezisini görme şansı.

+ Uluwatu Tapınağı'na görme fırsatı ve yerlilerin hergün gün batımında gerçekleştirdiği
Keçak dansını keyifle izlemek.

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

