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FİLİPİNLER (08 Şubat – 15 Şubat 2020) 
TUR KODU LEO-HBDC/FLP-1 

 

 
 
Filipinler, resmî adıyla Filipinler Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki coğrafyada konumlanan bir 
Güneydoğu Asya devletidir. Ülke irili ufaklı 7.645 adet ada ve adacıktan oluşur. Ancak ülkeyi oluşturan üç 
ana coğrafi kara parçası vardır. Vikipedi 
Alan: 2.461 km² 
Kuruluş tarihi: 12 Haziran 1898 
Nüfus: 103,3 Milyon (2016) Birleşmiş Milletler 
Başkent: Manila 
Vize: Gerekmemektedir. 

 

https://www.google.com.tr/search?espv=2&biw=1536&bih=729&q=zanzibar+alan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sLAoKdOSyk620s_JT04syczPgzOsEotSEwFD9LJIKAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjikZujyrvRAhWJ1hQKHXXJBBwQ6BMIrgEoADAU
https://www.google.com.tr/search?espv=2&biw=1536&bih=729&q=zanzibar+kurulu%C5%9F+tarihi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sLAoKdNSzk620s_JT04syczP009JLElNiYdxrdLyS_NSUlMAaXMfhTEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjikZujyrvRAhWJ1hQKHXXJBBwQ6BMIsQEoADAV
https://www.google.com.tr/search?espv=2&biw=1536&bih=729&q=zanzibar+n%C3%BCfus&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sLAoKdPSyk620s_JT04syczP0y8uAdLFJZnJiTnxRanpQCGrgvyC0hywLACj-FlwOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjikZujyrvRAhWJ1hQKHXXJBBwQ6BMItAEoADAW
http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A240
https://www.google.com.tr/search?espv=2&biw=1536&bih=729&q=zanzibar+ba%C5%9Fkent&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sLAoKdPSyU620s_JT04syczP009Myc3MyywuKQJyy1LjUzLLMouB4lbJiQWZJYk5AA5IDvc6AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjikZujyrvRAhWJ1hQKHXXJBBwQ6BMIuAEoADAX
https://www.google.com.tr/search?espv=2&biw=1536&bih=729&q=Zanzibar+City+Tanzanya&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sLAoKVPiArFMzMsKjYu1dLKTrfRz8pMTSzLz8_QTU3Iz8zKLS4qA3LLU-JTMssxioLhVcmJBZkliDgCCAJyKRgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjikZujyrvRAhWJ1hQKHXXJBBwQmxMIuQEoATAX
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TUR DETAYLARI 
 
Uçuşlar: Emirates Havayollar ile Ank-İst-Cebu-İst-Ank olarak tahmin edilmektedir. Ank-İst-Ank uçuşları THY 
olacaktır. İstanbul’da bagaj alış/verişi yapmak durumunda kalabiliriz.  
 
Otelimiz bir dalış resortudur. Magic Island – Moalbaol, CEBUdur. https://magicisland.online 
 
Otel, tekne ve dalışlarla ilgili resimleri dökümanın devamında bulabilirsiniz. 
 
Resort ile 12 dalış ve 7 gece konaklama olarak anlaşılmıştır. İsteyenler bazı dalışlara katılmayabilirler. 
Dalışların tamamını yapmak isteyenler için turları iki güne toparladık. Daha az dalışlı paket istediğimizde 
resort 6 gece konaklama verdiği için bu şekilde planlama gerekmiştir. 
 
Dalmayan misafirlerimiz, kendileri isterlerse ekstra olarak ilave turlara katılabilirler.   
 
Ankara’dan ayrılış 7 şubat cumadır. Otele giriş 8 Şubat Ctesi, çıkış 15 şubat Ctesi olacaktır. Uçuşlar giderken 
yaklaşık 17 saat, dönüşte ise 23 saat civarı sürecektir. Ankara’ya varış 16 şubat Pazar günü olacaktır.  
 
Taslak Tur programımız şöyledir: 

Ctesi Pazar Ptesi Salı Çarş Perş Cuma Ctesi Pazar 
Uçuş Dinlenme Dalış x1 Dalış x2 Dalış x1 Kawasan Oslob Serbest Uçuş 

Uçuş Dalış x2 Dalış x1 Dalış x1 Dalış x1 Cebu Dalış x1 Çıkış 
Check-in Serbest Gece dal Serbest Gece dal BBQ Serbest Uçuş Home! 

 

Dalanlar ~2,490.-€ - Dalmayanlar ~2,190.-€ 
600.- € - 10 Mart 2019 
600.- € - 10 Mayıs 2019 
600.- € - 10 Eylül 2019 

~690/190.- € - 10 Kasım 2019 

10 Mart 1200.-€ 
KK ile tek çekim 

Kalanı Kasım’da KK tek 
çekim. +%2 komisyon 

Tur ücreti, KK’na taksit 
Bonus özellikli kartlara! 

KK taksit komisyonu 
alınacaktır.  

NAKİT ÖDEMELER LEOPAR TURİZM – AYIŞIĞI DALIŞ HESAPLARINA YAPILACAKTIR 
Kredi Kartı komisyon oranları ödeme sırasında acentadan öğrenilebilir.  
Ödemeler: Ayışığı - Leopar Turizm – Şebnem Yıldırım - 0 507 313 66 56 

 
FİYATA DAHİL OLAN ÜRÜN VE HİZMETLER 
x Gidiş/dönüş uçuşlar 
x 7 gece Magic Island Resort’ta  Yarım 

Pansiyon (kahvaltı+öğlen yemeği) 
konaklama 

x 10 gündüz + 2 gece dalışı 
x Gündüz dalışlarında Nitrox 
x Dalanlar için 2 dalışlı balina 

köpekbalığı turu 
x Herkes için Kawasan ve Cebu turu 
x Havaalanı-otel-havaalanı transferleri 
x Seyahat sigortası 
x Alan vergileri 
x Marin park ücretleri 

x Bahşişler 
x Tur hediyeleri 

 
FİYATA DAHİL OLMAYAN ÜRÜN VE 
HİZMETLER 

x Yurtdışı çıkış harcı 
x Dalış malzemeleri kirası 
x Ekstra bagaj farkları 
x Akşam yemekleri 
x Kişisel harcamalar 
x Tek kişi konaklama farkı +350€ 
x Açıkça belirtilmemiş diğer tüm 

masraflar 
x Ekstra turlar  
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OTEL & BÖLGE 

 
MAGIC ISLAND RESORT & DALIŞ MERKEZİ 
 
Magic Island Dive Resort is located in the quiet southern part of the Moalboal peninsula. From the 
resort we oversee the mountains of Cebu island. Nestled in between tropical gardens there are 10 
bungalows with private balconies waiting for you. 
 
For the diving we’ll take you to the most beautiful diving spots in Moalboal, Cebu, Philippines. Walk 
from the dive center straight into the water for a dive by day or night on our fabulous house reef to 
see the famous mandarin fish, nudibranch and/or many turtles. Diving in Moalboal offers you sights 
from XXS to XXL 
 

 
 

Magic Island is nestled between palm trees on the west coast of Cebu Island in the town of Moalboal. 
Ideally located between the town center and Panagsama (the main touristic area) offering a nice 
quiet location to relax. Situated right on the rocky coast line giving perfect access to the amazing 
house reef with a drop off down to 50m, sporting an array of marine creatures from; Giant Green Sea 
Turtles, Frogfish, Pygmy Sea Horse and unspoiled Coral Reefs. 
 
With 10 individual cottages on the premises and a dive center fully equipped to handle thirty plus 
divers it never seems overly busy, allowing you to fully enjoy all of our amazing amenities, all of the 
time. 
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The boats we use at Magic Island are traditional Filipino boats 
known as ‘Banka Boats’. They are long and narrow with 
bamboo outriggers to stabilize them in the ocean. This makes 
them very stable and a great platform to dive from. Most 
Banka’s are propelled with an old diesel truck engine, attached 
to a small propeller and steered with an even smaller rudder 
connected together with fishing lines and tie wraps. It is not the 
best design, loud, smelly, heavy and hard to steer, so we 

decided to bring the old and the modern together to have a winning design that is both comfortable, 
very traditional and still feels like you are diving in the Philippines. By adding an outboard engine to 
the back of the Banka it gives the Captain much greater control, is much quieter and really increases 
the amount of available space. 

 
 

We have three Bankas in total, all of the same design, but they are slightly different in size. Magic 
Island 1 is the largest and can fit 8 to 10 divers on board plus the crew, then there is Magic Island 2 
which can fit 6 to 8 divers and finally Magic Island 3 with space for 4 to 6 divers. Each Banka has a 
crew of 2 and at least 1 Divemaster to make sure your journeys to and from the dive sites are as 
memorable as the dives themselves.  
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MoalBoal, Cebu Filipinler 
 

 
 

Moalboal Cebu şehrinden 92 km uzaklıktaki Visayas Bölgesinin güneybatı kesiminde yer almaktadır. 
 
1970 yılından bu yana kumsalları ve renkli sualtı dünyası ile bilinen kasaba dünyanın her bir yanından 
gelen dalış severlerle doludur. Dalış yapmak için özellikle bir mevsim tercih etmenize gerek yoktur. 
Yüksek sezonda da düşük sezonda da Moalboal dalış için çok uygun bir bölgedir. 
 
Moalboal’un en popüler kumsalı kasabadan 4 km uzaklıktaki Panagsama’dır. Kuzeye uzanan 7 km 
uzunluğu ile bembeyaz kumsala sahip Panagsama White Beach diğer adıyla Basdako ile 
birleşmektedir. 
 
Basdako kelime anlamıyla Big Sand-Beyaz Kumsal demektir. 
 
Her ne kadar 7 km boyunca beyaz kumsal var desekte asıl bembeyaz kumsal White Beach bölgesidir. 
Giriş ücretine tabi kumsala giderek denizden 30 metre sonra inanılmaz sualtı çeşitliliği şaşkınlık 
vermektedir. 
 
Deniz suyunun çekilme zamanı 17:00 ila 08:00 arasıdır. 
 
Kasabada ATM olmadığı için yanınızda yetecek kadar para bulundurmanızda fayda var. ATM yok ama 
alışveriş merkezi var.  
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DALIŞLAR 
Dive Spots of Moalboal 
 

Moalboal has a vast array of marine life, from the 
very tiny Denise Pygmy Seahorse, to the sexy and 
elegant Thresher Shark that is often spotted 
hunting the huge school of Sardines that reside at 
Panagsama Wall. The Sardine bait ball is a 
spectacle all by itself, with well over a million 
sardines making up the school. Watching them 
shift and change shapes as the predators swoop 
in to catch a tasty mouth full, is just mesmerizing. 
 
Pescador Island is just a 10 minute boat ride 
away, this little uninhabited islet rise’s up out of 
the Tañon Straight creating a perfect place for 
marine life to flourish. Its huge walls drop down to 
60 plus meters, with colorful soft corals and 
Gorgonian Sea Fans clinging to the rocky face and 
all the tropical fish you can think of. On the west 
side of the islet you have ‘The Cathedral’ a huge 
cavern that has numerous large entry and exit 
points, looking back out of the cavern it has the 
eerie appearance of a skull. 
 

 
Night dive 
We have several great spots for a unforgettable night 
dive; our own house riff, Pescador Island or Discovery 
Point. At 6:30pm you can meet decorator crabs, 
shrimps, nudibranchs, moray eels, snake eels, 
cuttlefish, octopus, frogfish and much more. If you 
don’t do a night dive in the Philippines, you’re really 
missing something! 
 
Twilight dive 
During twilight the marine life is very different. At 
Talisay the mandarin fish appear to perform their 
fascinating courtship display. 
 
1. Magic point, our house reef! 
Depth: runs from 5 till 55 metres/15 till 180 feet, 
visibility 15 till 25 metres/50 till 80 feet. Our fantastic 
house reef (a drop off) is just in front of our dive 
centre and there’s lots to see. Schools of jacks and 
tuna hunting on a prestige reef covered with hard, 
soft and fan corals. We also have our frogfish, a black, 
yellow and grey one. There are always turtles around 
and even while snorkelling you’re bound to see them. 
We’ve even seen a whale shark and several white tip 
reef sharks on our house reef. During a night dive you 

can see decorator crabs, cuttlefish, nudibranchs, 
snake eels, sea snakes and many more. 
 
2. Discovery point 
Depth: 5 till 30 metres/15 till 100 feet, visibility 10 till 
25 metres/30 till 80 feet. This is a spot for macro 
lovers! 
 
3. Goby Point 
Depth: 5 to 10 metres/15 till 30 feet. Visibility 10 to 15 
meters/30 to 50 feet. Big rocks on a sandy bottom 
with masses of small life like boxer shrimps, signal 
gobbies, nudibranchs, pegasus and much more. The 
perfect afternoon dive! 
 
4. Tongo point 
Depth: 5 till 55 metres/15 till 180 feet, visibility 15 till 
25 metres/50 till 80 feet. This is everything a diver 
wants! A drop off covered with hard and soft corals, 
fan corals, small caves, occasional turtles and masses 
of small creatures like nudibranchs, leaf fish, harlequin 
ghost pipe fish etc. But don’t be surprised if you see 
barracudas, jacks or a whale shark. 
 
5. Talisay Wall 
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Depth: 5 till 55 metres/15 till 180 feet, visibility 15 till 
30 metres/50 till 100 feet. A variable dive with a slope 
and wall. There a several caves to be found and 
explored. Lots of black coral, bat fish, barracuda, 
mandarin fish and sometimes a turtle. Because of the 
combination of slope and wall, this is also a great 
place for a night dive. Want to join us?! 
 
6. Talisay point 
Depth: 5 till 55 metres/15 till 180 feet, visibility 15 till 
30 metres 50 till 100 feet. A beautiful slope, full of 
hard corals mixed with soft and leather corals. You 
can find bat fish, crocodile needle fish, turtles, sea 
snakes, frogfish, anemones with shrimps and 
clownfish to name but a few. In the evenings 
mandarin fish will come out in search for food. 
 
7. Panagsama beach 
Depth: 3 till 40 metres/10 till 130 feet, visibility 15 till 
25 metres/50 till 80 feet. An excellent dive for 
beginners and for the divers who love small things. 
You start the dive at 15 metres and slowly ascent to 
10 metres. The chances of seeing a school of sardines 
being chased by tuna fish is high. There is always a 
chance that a whale shark will pass by. 
 
8. Kasai Point 
Depth: 5 till 35 metres/15 till 115 feet, visibility 15 till 
35 metres/50 till 115 feet. During this dive you will 
find several canyons and caves, large schools of razor 
fish, a turtle, leaf fish, black coral and this is also on 
the path of the whale sharks. If you’re really lucky 
you’ll see eagle rays. 
 
9. Kasai Wall 
Depth: 5 till 40 metres/15 till 130 feet, visibility 15 till 
40 metres/50 till 130 feet. A varied dive along a wall 
where you will find several caves and canyons. In the 
deep you can see snappers and sweetlips, in the caves 
or on the wall frogfish, moray eels, sea snakes and in 
the blue schools of big mouth mackerels and sardines. 
And of course the small life is also there. 
 
10. Tuble Reef 
Depth: 2 till 35 metres/5 till 115 feet, visibility 15 till 
35 metres/50 till 115 feet. Lots of caves and a forest 
of sea fan corals make this dive a special experience. 
You may also sea schools of razor fish, big parrot fish, 
turtles and large schools of tuna and jacks. 
 
11. Dolphin House 

Depth: 5 till 45 metres/15 till 140 feet, visibility 15 till 
30 metres/50 till 100 feet. A gentle slope to 20 
metres/65 feet covered with corals then a drop off to 
45 metres/140 feet. Around 20 metres/65 feet there 
are a lot of caves and in one of them there is usually a 
sleeping turtle. At 25 metres/80 feet there are some 
big fan corals. They’re difficult to find, but here you 
can find pigmy sea hors. 
 
12. White Beach south 
Depth: 4 till 35 metres/15 till 115 feet, visibility 15 till 
30 metres/50 till 100 feet. Because of the slope this is 
also a great place for snorkelling. The wall is covered 
with hundreds off soft coral and there are also caves. 
This is a very good place to look for nudibranchs. 
 
13. White beach north 
Depth: 4 till 35 metres/15 till 115 feet, visibility 15 till 
30 metres/50 till 100 feet. This slope is extremely 
colourful because of the great diversity of soft and 
hard corals and also all sorts of anemones, each with 
there own specific inhabitant. You can also meet 
potato groupers, snappers and turtles. 
 
14. Fish feeding 
Depth: 5 till 35 metres/15 till 115 feet, visibility 15 till 
30 metres/50 till 100 feet. A simply fantastic slope full 
with corals. Between all these corals the turtles are 
sleeping, big fish are looking for a meal, shrimps and 
crabs are hiding in anemones and soft corals, and so 
on. Ghost pipe fish are seen here a lot. By the way: we 
do not feed the fish! 
 
15. Copton Point deep 
Depth: 18 till 55 metres/65 till 180 feet, visibility 15 till 
25 metres/50 till 80 feet. This dive starts with an 
airplane wreck that has sunk in 1993 as a dive 
attraction. The slope changes at 23 metres/75 feet 
into a beautifull wall covered with sea fans, sponges, 
soft coral and we find a lot of nudibranchs and 
shrimps. 
 
16. Copton Point shallow 
Depth: 4 till 18 metres/15 till 65 feet, visibility 15 till 
25 metres/50 till 80 feet. There are many table corals 
here, soft corals en a huge variety of fish such as 
scorpion fish, sweetlips, puffer fish, titan trigger fish, 
turtles, nudibranchs, shrimps and again a lot more. 
 
17. Sanctuary 
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Depth: 8 till 45 metres/20 till 150 feet, visibility 10 till 
25 metres/30 till 80 feet. Deep or shallow, this is a 
great place to dive. Between 26 and 40 metres/80 and 
130 feet there is a fan coral forest, not just a few, no, 
really as far as you can see and enormous! There area 
also leaf fish, harlequin ghost pipe fish, napoleon fish, 
bump-head parrotfish, white tip shark to name but a 
few. In the coral garden all the small life is hiding 
between the hard and soft corals. Do not forget your 
camera, but you’ll have a tough decision, your 
standard of the macro lens. Better plan: make more 
dives here! 
 
18. Pescador Island Cathedral 

Depth: 5 till 65 metres/15 till 200 feet, visibility 20 till 
40 metres/65 till 130 feet. There is an unbelievable 
variety of corals, frog fish, schools of lion fish, 
barracudas, tuna and snappers, etc. There is a 
magnificent cave that has a heavenly view of the 
surface so it’s easy to see why it’s called the 
Cathedral. Occasionally you will meet sharks and at 
the north east side there is a plateau where you can 
find nudibranchs, shrimps and lots of other small 
marine life. The wall is covered with soft coral which 
offers a home to octopus, moray eels, snake-eels, 
nudibranchs and many more. 
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BALİNA KÖPEKBALIĞI TURLARI 
 

Swimming alongside the largest fish in the sea is one of the ultimate bucket-list experiences. Lucky, then, that 
there are a handful of destinations around the world where in-season sightings of whale sharks are almost 
guaranteed. 
 
Remember: keep a respectful distance from the gentle giants, resisting the urge to touch them or to use flash 
photography. 
 

 
 
Balina köpekbalıkları Filipinler’de esasen Donsol bölgesinde doğal geçiş noktalarında gözlemleniyor. Ancak bu 
bölgeye Cebu’dan ancak uçakla geçmek mümkün. Ancak biraz daha turistlere yönelik olarak Cebu adasında 
Oslob bölgesinde otelimizden 02:30 saat uzaklıkta balina köpekbalığı gözlem turları yapılıyor. Şnorkel ya da 
scuba ile bu canlıları gözlemlemek mümkün. O nedenle biz bu turu yapacağız. Dalgıçlar için tur ücreti genel 
fiyata dahil edilmiştir. Dalmayan katılımcılar isterlerse ekstra olarak bu tura katılabilirler ve şnorkelle canlıları 
izleyebilirler.  
 

Kawasan Waterfalls & Sumilon Sandbar 
 

Cebu is characterized by narrow coastlines, limestone plateaus, coastal plains but with predominant rolling hills 
and rugged mountain ranges traversing the northern and southern lengths of the island. Although Cebu’s steep 
mountains reach over 1,000 meters, the island lacks substantial forest cover. In the towns of Bogo, San 
Remigio, Medellin, and Daanbantayan at the northern tip of the province, considerable tracts of land are found. 
Of the three biggest islands, Mactan and Bantayan are relatively flat while Camotes is hilly. Cebu’s weather is 
relatively moderate, having no distinct wet and dry season, the perfect vacation spot for all seasons. Coolest 
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temperature can be felt in January and warmest in May. The rainy season begins in July bringing torrential 
downpours that would sometimes inhibit movement. 
 
If you have travelled around the world, there’s a good chance you have already come across the loving 
hospitality of the Filipinos. They are employed worldwide in the service industry and for a very good reason; 
their attitude towards making people happy is second to none. This natural behavior of being so kind to 
strangers starts at home. They live in very close quarters and often the whole family will sleep in one room, not 
because there is no space, but because that’s how they like it. They are much more comfortable being close to 
others and this is very apparent if you ever travel on a ‘Jeepney’. 
You can walk around the busy streets and markets of Moalboal, day or night, soaking up all of the local culture. 
From chickens roasting on an open flame grill to hanging rice, it is all available on every street corner and you 
never feel intimidated to purchase anything. In contrast you can take a trip up to the mountains and you will 
find small, little, sleepy villages surrounded by farms and vegetable stalls. But what is constant, no matter 
where you go, will be the never faulting hospitality of the Filipinos. 
 
Daha pek çok tur otel ve dalış merkezi aracılığı ile orada planlanabilir.  
 

UÇUŞLAR 

Daha turumuza neredeyse 1 sene olduğundan henüz hangi havayolu ile ve hangi saatlerde uçacağımız 

kesinleşmedi. Seyahat acentamız LEOPAR ile araştırmalarımız devam etmektedir. Kesinleştiğinde hem NET tur 

ücreti hem de uçuş detaylarımız sizlere ayrıca duyurulacaktır. Tahminen Emirates ve aktarmalarda da THY ile 

uçulacak, bagaj haklarımız konusunda daha önce yaşanmış tecrübelerden edindiğimiz derslere uygun çözümler 

tercih edilecektir.  

Uçak biletleri kaporaların toplanmasından ve kesin katılım belli olduktan sonra alınacaktır. Havayolu şirketinden 

grup fiyatı alınacaktır. Bu nedenle kararınızı çabuk vermeniz gerekmektedir. Katılımcı sayısı ve sayının yüksekliği 

bilet fiyatlarını etkileyecektir. Tereddüt etmeyiniz. Biletler alınmadan önce kesinleşmiş fiyatlar tekrar sizlere 

duyurulacak ve teyid alınacaktır.  

 

AYIŞIĞI DALIŞ MERKEZİ – LEOPAR TURİZM HESAP NUMARALARI 

Ayışığı Eğlence Turizm San ve Tic. Ltd.Şti 
Garanti Bankası  -  Göztepe - 299 

TL Hesap No : 6296027 
İban No:  TR19 0006 2000 2990 0006 2960 27 

 

Ayışığı Eğlence Turizm San ve Tic. Ltd.Şti 
Garanti Bankası  -  Göztepe - 299 

EURO Hesap:9080643 
İban No:   TR87 0006 2000  2990 0009  0806 43 
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Bu sözleşme, Ayışığı Eğlence Turizm Tic. Ve San. Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesi tarafından düzenlenen Yurtiçi ve Yurtdışı turlar ve 
dalış gezilerinde, katılımcıların ve tur sorumlularının güvenliği ve doğabilecek sorunları önlemek için uyulması gereken kuralları 
içermektedir. İşbu sözleşme addolunmuştur.  
  
GEZİ SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLARI  
ÖDEMELER 
1. Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesinin düzenlediği yurtiçi ve yurtdışı gezilerine kayıt yaptırırken 
toplam ücretin % 40’ı ön kaparo olarak alınır, kalan bakiye hareket tarihinden 30 gün once ödenmelidir. Aksi takdirde tüketicinin 
geziye katılmaktan vazgeçtiği varsayılır ve gezi bedellenin %100’ü cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.  
İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER 
2. Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesi, tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşmamalarına bağlı olarak 
ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen 
iptal edebilir. Tüketici ücretin tamamını iade alma hakkında sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.  
3. Yurtdışı turlarda, tur katılımcıları hizmetin başlamasına 61 gün kala sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin % 50'sini, 60 gün 
öncesine kadar yapılan iptallerde, gezi bedelinin tamamını ACENTE ‘ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
4. Yurtiçi turlarda, gezi tarihine 30 gün kala iptal isteğinde bulunduğunda gezi bedelinin %50’sini, 15 gün kala ise ücretin tamamını 
ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Hizmetin devri halinde ise (gezinin başlangıcından 15 gün öncesine kadar) değişikliklerden doğan 
ekstra harcamalar katılımcı ve hizmeti devir ettiği kişinin sorumluluğundadır.  
5. Charter uçuşlarda 15 gün ve sonraki iptallerde mazeret geçerli olmayıp, uçak iadesi yapılmaz.  
6. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri 
tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri ( Aynı odayı paylaşan kişilerin veya seyahate beraber 
katıldığı kişilerin iptal etme hakkı yoktur), halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 15 – 8 gün once rezervasyonunu 
herhangi bir sebep ile iptal – değişiklik talep edilmesi halinde gezi bedelinin  %40’ını, 7 günden sonra ise gezi bedelinin tamamını 
Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesine ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu konuda detaylar sigorta 
poliçesindeki hükümler çerçevesindedir. 
7. Her ne sebeple olursa olsun, gezi ücretinin tamamı saptanmış süreler içerisinde yatırmamış olan tüketiciler, rezervasyonlarını iptal 
ettikleri takdirde dahi, yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul 
etmiş sayılırlar. 
8. Charter uçuşlarda 7 gün öncesine kadar isim değişikliği yapılabilmektedir. Ancak tarifeli uçuşlarda isim değişikliği kesinlikle 
yapılamamaktadır. Tüketicinin biletini kaybetmesi durumunda ilgili havayolunun uyguladığı cezayı ödemekle yükümlüdür. İnternet 
üzerinden satın alınan biletlerde isim değişikliği ve iade yapılamaz. Katılımcı yeni bilet düzenleme ücretini ödemekle yükümlüdür. 
9. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm 
rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme 
yapılamaz. 
  
GENEL HÜKÜMLER 
 10. Yurtdışı gezilerde en az 6 ay geçerli pasaport bulundurmak mecburidir.  
11. Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentemiz, havayolu ile yolcu arasında aracı konumda olup, 28.09.1955 
Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde uçuş saatleri ve parkur değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 24 saat önce 
teyit edilmesi gerekmektedir.  
12. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Yolcuların 
uçaklardaki doluluk sebebiyle yan yana oturamaması acentemizin sorumluluğunda değildir. Bu durumu önlemek amacıyla yolcuların 
havaalanına erken gitmeleri önerilmektedir. Uçuşlar esnasında havayolu şirketinin sağladığı maksimum bagaj hakkının geçilmesi 
durumunda doğabilecek ilave bagaj ücreti yolcuya aittir.  
13. Tur programı örnek programdır. Uçak firmasından kaynaklanan uçuş saatleri ve parkur değişikliği sebebiyle, program içeriği aynı 
kalmak suretiyle değişebilir.  
14. Tüm dünya otellerinde check-out (otelden çıkış) saat 12:00. Check-in (otele giriş) saat 14:00’dır. Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve 
San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesi, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve bunların hareket 
yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapması suretiyle değiştirme veya tüketiciyi 
başka  acenteye devretme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında 
belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler rehberlerin inisiyatifi ile değiştirilebilir. Tüketici toplam gezi süresindeki 
gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine 
getirilmiş olduğunu kabul eder.  
15. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu havayolları ile 
bu uçuşlarda her türlü saat Seyahat değişikliği yapılabilir. Hareket saati garantisi edilemez. Taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama 
yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler 
muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesi 
sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez.  
16. Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesinden vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, 
tüketicinin en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili Konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve sure çerçevesinde Ayışığı 
Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesine başvurması gerekmektedir. Vize işlemlerinde Ayışığı Eğlence Turizm Tic 
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ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesi tüketici ile konsolosluk arasında aracı konumdadır, vize alınamamasından sorumlu değildir. 
Vizenin konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır.  
17. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu yurtiçi veya yurtdışı gezi veya otel rezervasyonu yaptıran tüketici de 
kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketicinin bu sözleşmeyi okuyup rezervasyon yapması ile sözleşme hükümlerini 
kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. İmzaları olmadığı gerekçesiyle itirazda bulunamazlar. Tüketici, rezervasyon veya ödeme yapmak için 
ve bu nedenle adlarına rezervasyon yapan görevlendirdikleri kişinin imzalamış olması diğer kişileri adına yetkilendirilmiş sayılır. 
Kendileri imzalamış olmasalar dahi imzalamış kişiye rezervasyon veya ödeme yetkisi vermiş olmalarından dolayı sözleşmeyi kabul 
etmiş ve imzalamış sayılırlar. Taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını web sitesinden online otel rezervasyonu veya 
herhangi bir hizmet satın alan müşterilerimiz web sitesinden incelemiş ve öğrenmiş, otel rezervasyonları ve gezilere bu sözleşme 
şartlarında katılmayı kabul ederek gerçekleştirmişlerdir. İade ve iptaller ödemeyi yapan kişinin talebine göre ödemeyi yapan kişiye 
yapılır. Tur satın alındığında yukarıda ki hükümler turu satın alan tarafından kabul edilmiş sayılır 
18. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar 
ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, 
kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.  
19. Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine ve 
konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılır ve hizmet alıp 
kullanılmış addolunur. 
20. Tüketicinin, şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. 
Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi 
gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. 
21. Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesi konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin 
taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele varış günü odalar saat 14:00’dan önce 
teslim edilemez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 10:00’a kadar odalarını boşaltmaları gerekir.  
22. Satışlarımız nakit, havale, EFT  veya Garanti Bankası ve Bonus özelliği olan kartlarına taksit veya bankaların kredi kartları ile peşin 
olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile 
muhatap olup, bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir. Bu nedenle Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm 
Acentesi muhatap değildir.  
23. Paket tur sözleşmesi yönetmeliğinin 9. Maddesine göre sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar hareket tarihinden 20 gün 
öncesinde katılımcıya yazılı olarak bildirilmek koşulu ile en fazla tur bedelinin yüzde 5’i oranında artabilir. Yüzde 5 in üzerinde artış 
olur ise katılımcının dönme ve iptal hakkı saklıdır. Ancak liman, havaalanına iniş vergileri gibi harç vergi ve ücretlerden kaynaklanan 
fiyat değişikliklerinde tüketicinin dönme ve iptal hakkı hükmü uygulanamaz.  
24. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Ayışığı Eğlence 
Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesi sorumludur. Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesi, 
tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB 
Kütahya Çizelgesi Hükümleri (TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca tüketiciye bedel veya 
hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile 
de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel 
iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.  
25. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan 1618SY, 4077SY, 26345SY, IATA, IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık 
Kanunu, BK, TTK, Türkiye’nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve 
tebliğler ile uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik 
olunacaktır.  
26. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir.  
27. Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin (pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin tüketicide kalan 
kopyası ile Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesinde kalan kopyası arasında fark olursa, Ayışığı Eğlence 
Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesinde kalan kopya ile Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm 
Acentesi kayıtları esas alınır. 
  
UÇUŞ BAGAJ HAKLARI 
  
28. Bagaj ağırlığı hava yolunun belirttiği kadardır. Kabin içi el bagajı 8 kg’ı geçmeyecek ölçülerde olmalıdır. Bu ölçüleri aşan bagajdan 
doğacak ekstra ücretler katılımcı ile havayolları arasındadır. Bagajlarda para, kıymetli evrak ve değerli ziynet eşyaları taşınmamalıdır. 
Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan Ayışığı Eğlence Turizm Tic ve San.Ltd.Şti – Leopar Turizm Acentesi sorumlu tutulamaz.  
29. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu paket tur sözleşmesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü 
arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, control edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edimlerini birlikte 
imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı tüketiciler adına işbu paket tur 
sözleşmesini kabul eden ve taraf adına vekaleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu 
ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.  
  
 


