9.MADEXPO ULUSLARARASI MİMARİ, DİZAYN VE YAPI FUARI
KATILIMCI SEYAHAT PROGRAMI
13-16 MART 2019 /MILANO–İTALYA
LADİN FUAR VE KONGRE ORG. A.Ş.
THY İLE DİREKT GİDİŞ-DÖNÜŞ
TK 1873 12 MART İSTANBUL 08:55 MİLANO
10:00
TK 1874 17 MART MİLANO
11:00 İSTANBUL
15:45
Not.Fuar hazırlığı düşünülerek yukardaki uçuş önerilmektedir. TÜRK HAVAYOLLARI İLE GİDİŞ-DÖNÜŞ UÇAK BİLET
FİYATI, ADINIZA REZERVASYON YAPILDIKTAN SONRA HESAPLANIP AŞAĞIDAKİ PAKET ÜCRETE EKLENECEKTİR.ŞU AN YUKARDAKİ
UÇUŞ İÇİN FİYAT 195 €’DAN BAŞLAMAKTADIR.

3* IBIS HOTEL CENTRO MILANO ’DA 5 GECE KONAKLAMA(
Şehir merkezinde bir oteldir ve
hemen altında fuar alanına
kolaylıkla ulaşabileceğiniz tren
istasyonu mevcuttur. Bu otelden
otobüs transferi yapılmayacaktır.
Otel, ücretsiz Wi-fi sağlamaktadır.
.

İki kişilik odada kişi başı konaklama fiyatı
Tek kişilik odada konaklama fiyatı

550 Euro
850 Euro

FİYATLARA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ
3* IBIS HOTEL CENTRO MILAN’DA 5 GECE KONAKLAMA
SABAH KAHVALTILARI
HAVAALANI-OTEL-HAVAALANI TRANSFERLERİ
HAVAALANI VERGİLERİ ( TAX )
ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI

Vize başvurusu ile ilgili tüm bilgileri

www.idata.com.tr

adresinden ulaşabilirsiniz.

Fulya Mahallesi, Vefa Deresi Sokak No.9 Zemin Kat 34394 Şişli/İstanbul

Tel. 0212 211 36 00 ( Dahili:1224-1222-1223 )
Email: hamiyet.elcin@sergitur.net, orkun.karaagac@sergitur.net, ozgur.sayim@sergitur.net

9. MADEXPO ULUSLARARASI MİMARİ, DİZAYN VE YAPI FUARI
SEYAHAT PROGRAMI KATILIMCI FORMU MİLANO- İTALYA
FİRMA ADI :............................................................... E-MAİL........................................................................................
Not. Bu otelde fuar döneminde minimum 3 gece kalınması zorunludur .
3* IBIS OTEL CENTRO
MILAN HOTEL’DE
5 GECE (uçak hariç)

ADI
SOYADI

DOĞUM TARİHİ
TC KİMLİK NO

CEP TEL
DBL
ODA
KİŞİ BAŞI
550€

SGL
ODA
KİŞİ BAŞI
850€

UÇAK REZERVASYONU (SADECE UÇAK BİLETİ ALANLAR İÇİN)
ADI/SOYADI

GİDİŞ
TARİHİ

DÖNÜŞ
TARİHİ

İÇ HAT BAĞLANTI
NOKTASI BELİRTİNİZ

ÖNEMLİ NOT: Rezervasyonlarınızın garanti edilebilmesi için, kişi başı 800€ ön ödeme yapılması gerekmektedir. Banka
dekontu ile birlikte gönderilmeyen rezervasyon formları geçerli değildir.
SERGİ TURİZM A.Ş.
İŞBANKASI – MASLAK ŞUBESİ
HESAP NO: (1223)0109322/EUR
TR770006400000212230109322
0310403/YTL
TR180006400000112230310403

SERGİ TURİZM A.Ş.
GARANTI BANKASI MASLAK ŞUBESİ
HESAP NO: (342) 9087212/EUR
TR550006200034200009087212
6298583/YTL
TR860006200034200006298583

SERGİ TURİZM A.Ş
YKB-MECİDİYEKÖY ŞUBESİ
HESAP NO: (82)63838069/EUR
TR840006701000000063838069
63717739 /YTL
TR760006701000000063717739

***TL Ödemelerinde O Günkü Merkez Bankası Döviz Satış Kuru Esas Alınır

Firmamız tarafından rezervasyon şartları(toplam 4 sayfa) okunup kabul edilmiştir.
YETKİLİ ADI/SOYADI:...........................................
Kaşe&İmza: ................

Tarih:.............

• Bu form imzalandıktan sonra sözleşme yerine geçer. Bu sözleşmeden doğacak herhangi bir ihtilafın vukuunda İstanbul İcra
Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

Lütfen bu formu en geç 20.11.2018 tarihine kadar doldurarak kaşe ve imzalı olarak tarayarak
hamiyet.elcin@sergitur.net, ozgur.sayim@sergitur.net , orkun.karaagac@sergitur.net ‘e mail atınız.

KATILIM/ÖDEME PROSEDÜRLERİ
*** Katılımcıların rezervasyon taleplerini, sizlere fakslanan rezervasyon formunu eksiksiz doldurarak kaşe ve imzalayarak (oda ve kişi sayısı vs.) en

geç , 20.11.2018 tarihine kadar tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. Yazılı olarak bildirilmeyen başvurular kabul edilmeyecektir.
*** Rezervasyon formu ile birlikte ön ödemenin yapılması zorunludur.
*** Ödemeler banka havalesi veya kredi kartı ile mail-order şeklinde yapılabilir.
*** Tüm ödeme şartlarının müşteri tarafından tur hareket tarihinden en az (40) gün önce yerine getirilmesi gerekir. Gezi ücretinin bu süre içinde
ödenmemesi halinde Sergi Turizm A.Ş. yolcunun geziden vazgeçtiğini kabul ederek iptal şartları uygular.
***Sergi Turizm A.Ş., kendi iradesi dışında oluşan nedenlere bağlı olarak hareket saatlerini, ulaşım şirketlerini, konaklama tesislerini, programda
belirtilen standartlara bağlı kalmak koşulu ile, önceden haber imkanı bulmasa bile, değiştirme veya yolcusunu başka bir acenteye devretme hakkına
sahiptir. Önceden haber vermek koşulu ile gezi tarihlerinde kaydırmalar yapılabilir.
*** Uçak hareket saatleri programın duyurulduğu tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife ve/veya hareket saati
değişikliklerinden, rötar ve gecikmelerden, seyahat öncesi sırasında otellerin ve yerel acentelerin yaptığı değişikliklerden firmamız sorumlu
tutulamaz. (eğer otel değişikliği varsa aynı sınıf ve/veya bir üst sınıf olacaktır)
***Ekstralar yolcular tarafından konaklama yerini ve/veya vasıtayı terk etmeden ödenmelidir.
*** Son zamanlarda seyahat edilen havayolları ile çok sık yaşanan bavul kaybolmalarına karşın, uçakta yanınıza almak üzere zaruri
ihtiyaçlarınızdan oluşan bir el çantası alınması önerilir. Bavul kaybolmalarında şirketimiz sorumlu tutulamaz.
***Vize alımlarında, herhangi bir gecikmeden doğabilecek aksiliklerden veya vize verilmemesinden acentemiz sorumlu değildir. Hareket tarihine
kadar vize ücretlerindeki olabilecek fiyat artışları katılımcıdan talep edilir.
*** Vize başvuru ücretleri, vize alınamadığı takdirde iade edilmez.
*** Vize alınamadığı takdirde, kesilen biletin cezası eğer otel rezervasyonu yapıldı ise otel cezası tarafınıza yansıtılır.
Yurtdışı gezileri için, seyahat başlangıç tarihinden itibaren en az altı aylık geçerliliği olan pasaport gereklidir.
***Vize başvurusu ve vize alım süresi, her konsolosluğa göre değişir. Vizenin zamanında alınabilmesi için, yolcu vize için gerekli evraklarla birlikte,
geçerliği ve vize basılması için yeterli sayfası olan pasaportu her tur programında afişe edilen süreler içinde ve seyahat tarihinden en az 30 gün önce
Sergi Turizm Ofisi’ne teslim etmiş olmalıdır.
***Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan acentemiz sorumlu değildir. Acente vize işlemlerinde aracıdır, sorumluluk tamamı ile yolcuya aittir.
*** Uçuşlarımız grup rezervasyonu veya münferit bilet olarak gidiş - dönüş tek bilet düzenlenmektedir. Gidiş uçuşunun kaçırılması ve/veya
kullanılmaması durumunda; havayolunun sıralı bilet kuralları geçerli olup dönüş rezervasyonu otomatik olarak yanabilir.

Not. Sergitur, aynı odayı bir başka firma yetkilisi ile paylaşmak isteyen katılımcılarımız için, oda partner garantisi vermez. Firmalar tanıdıkları
firma yetkilileri ile ancak anlaştıkları takdirde ve her iki firma yetkilisinden yazılı onay almak kaydı ile çift kişilik oda rezervasyonu yapılacaktır.
Tarafımıza gelen tek isim yazılmış rezervasyon formları tek kişilik (sgl) olarak değerlendirilecek ve ücretlendirilecektir.
İPTAL PROSEDÜRLERİ
*** Katılımcı tarafından herhangi bir nedenle yapılacak iptallerde;
*** Katılımcı tarafından yatırılan tur peşinat bedeli hiçbir şekilde iade olmaz. 800 €(EUR)
*** Tur hareket tarihinden 90 ile 60 gün önce vazgeçilirse, peşinat bedeli dışında gezi ücretinin %25’ i
*** Tur hareket tarihinden 60 ile 40 gün ve sonra vazgeçilirse, peşinat bedeli dışında gezi ücretinin %50’i
*** Tur hareket tarihinden 40 ile 30 önce vazgeçilirse, peşinat bedeli dışında gezi ücretinin %75’i fatura edilir.
*** Son 30 gün içinde yapılan iptallerde gezi ücretinin %100 ü fatura edilir.
*** Sergitur, iptal kuralları kapsamında yapılacak iptallerde yerinizi satma hakkına sahiptir.
Ayrıca ulaştırma araçları ve konaklama tesislerine yolcu adına yapılan ödemeler veya yapılacak zorunlu ödemeler veya söz konusu işletmelerin
uygulayacağı kesintiler yolcuya aynen intikal ettirilir. Gerek tesisler; gerekse hava ve karayolları şirketlerinin iptallerle ilgili aleyhte koşulları Sergi
Turizm A.Ş. iptal koşullarından önce geçerlidir.
***Havayolları grup kuralları gereği, grup bilet iadesi hiçbir şekilde yapılamaz ve bilet %100 yanar. Otel no-show politikası fuar tarihleri içinde
değişiklik gösterebilir, buna göre otel cezası tarafınıza yansıtılır.
*** Otellerde check-in(odaya yerleşme) öğlen 14.00’dan sonra, check out(oda boşaltma) öğlen 12.00’den evvel yapılır.

