
S�ngapur & Kuala Lumpur & Saygon & Hong Kong Turu
20.03.2019'den �t�baren kalkışlı

1.899,00 USD
10.029,57 TL

Fırsat

Türkçe Rehberli

Türkiye Çıkışlı / Varışlı

TUR ÖZELLİKLERİ

1.Gün: İstanbul
Turumuz Atatürk Haval�manı Dış Hatlar G�d�ş term�nal�nde buluşma �le başlıyor. B�let, bagaj ve pasaport �şlemler�n�n
ardından gece yarısından sonrak� uçuşumuza kadar bekl�yoruz.

2.Gün: İstanbul-S�ngapur
S�ngapur’a hareket ed�yoruz. Yaklaşık 10 saat 20 dak�ka sürecek yolculuğumuzun ardından S�ngapur Uluslararası
Haval�manı’na varıyoruz. Alanda b�zler� bekleyen özel aracımız �le otel�m�ze geç�yoruz. Check-�n sonrası serbest
zaman. Konaklama otel�m�zde.

3.Gün: S�ngapur
Kahvaltının ardından S�ngapur şeh�r turumuzu gerçekleşt�receğ�z. Panarom�k şeh�r turumuzda S�ngapur Nehr� �le
Mecl�s, Opera ve Mahkeme B�naları, S�ngapur'un s�mges� olan Merl�on Heykel� göreceğ�m�z yerler arasındadır.
Ardından S�ngapur’un ünlü Ç�n Mahalles�’nde alışver�ş �ç�n vakt�n�z olacaktır. Şeh�r gez�s�n�n ardından d�leyen
m�saf�rler�m�z ekstra düzenlenecek olan Sentosa adası turuna katılab�l�rler. Sentosa S�ngapur'luların ha�asonlarını
değerlend�rd�kler� S�ngapur'un en büyük adasıdır. Öncel�kle telefer�kle adaya güzel manzara eşl�ğ�nde geç�yoruz. Ada
üzer�nde önce S�ngapur'un tar�h�n�n anlatıldığı mumya müzes�n� gezeceğ�z. Daha sonra Butterfly Park & Insect
K�ngdom'ı gezeceğ�z. Sonra adanın sah�l�nde yapılan muhteşem ışık ve lazer göster�s�n� �zleyeceğ�z. Sentosa park
gez�m�z sonrası k�ş�sel akt�v�teler�n�z ve alışver�ş �ç�n serbest zaman. Konaklama otel�m�zde. 
 
Ekstra Sentosa adası turu: 75-USD (K�ş� başı)

4.Gün: S�ngapur-Kuala Lumpur
Kahvaltının ardından otel�m�zden çıkış �le b�rl�kte Kuala Lumpur’a özel aracımız �le transfer�m�z� gerçekleşt�r�yoruz.
Yaklaşık 4 saat 20 dak�ka sürecek sürecek yolculuğumuz sonrası Kuala Lumpur’a varıyoruz. Varışımızın ardından özel
aracımız �le Kuala Lumpur şeh�r turumuzu gerçekleşt�receğ�z. Şeh�r turumuzda panoram�k olarak Bağımsızlık
Meydanı, Sultan Abdul Samad B�nası, Kral�yet Sarayı, Ulusal Müze, Parlamento, Ulusal Anıt, Ulusal Cam��, Dem�ryolu
İstasyonu görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası serbest zaman. Geceleme otel�m�zde.

5.Gün: Kuala Lumpur
Kahvaltımızın ardından serbest zaman. D�leyen m�saf�rler�m�z ekstra düzenleyeceğ�m�z Batu caves & Ateş Böceğ�
Gez�s� turumuza katılab�l�rler. Bu gez�m�zde b�nlerce yıl önces�nden günümüze gelen k�reçtaşı oluşumlarının
�çer�s�nde H�ndu d�n�ne a�t esk� tapınakları ve b�rb�r�nden renkl� bat�k �şleme atölyeler�n� göreceğ�z. Tur Sonrası Kuala
Lumpur otel�m�ze ger� dönüyoruz. 
 
Ekstra Batu Mağaraları & Ateş Böceğ� Gez�s� Turu: 75-USD (K�ş� başı)
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6.Gün: Kuala Lumpur
Kahvaltımızın ardından serbest zaman. D�leyen m�saf�rler�m�z ekstra düzenleyeceğ�m�z Ra�n Forest Turumuza
katılab�l�rler. Bu gez�m�zde Kuala Lumpur’un en öneml� Trop�kal ormanlarından b�r�nde zaman geç�receğ�z. Gerçek
b�r trop�kal ormanda olmanın h�ss�n� yaşayacağınız gez�m�z esnasında ayrıca hala daha bu ormanlarda yaşayan
geleneksel Malay orman köylüler�n� z�yaret edeceğ�z. Turumuz sonrası Kuala Lumpur’a ger� dönüyoruz. Sonrasında
serbest zaman. Geceleme otel�m�zde. 
 
Ekstra Yağmur Ormanları Turu: 60-USD (K�ş� başı)

7.Gün: Kuala Lumpur-Saygon
Kahvaltının ardından otel�m�zden çıkış �şlemler�m�z� tamamlayarak V�etnam Saygon uçuşumuz �ç�n özel aracımız �le
haval�manına geç�yoruz. B�let, bagaj ve gümrük �şlemler� sonrası Saygon'a hareket edeceğ�z. Varışımızın ardından
özel aracımızla Saygon şeh�r turumuzu gerçekleşt�receğ�z. Şeh�r turumuz esnasında Savaş Müzes�, Opera B�nası,
Tar�h� Posta B�nası, Notre-Dame Katedral� ve Ben Thanh Pazarını z�yaret edeceğ�z. Tur sonrası serbest zaman. D�leyen
m�saf�rler�m�z ekstra düzenlenecek Cu Ch� Tüneller� turumuza katılab�l�rler. Yakın tar�h�m�z�n en etk�ley�c�
olaylarından, b�rçok f�lme konu olmuş V�etnam – A.B.D. savaşı sırasında Kuzey V�etnamlı halkın �nşa ett�ğ� ve savaş
boyunca b�r şeh�r hal�ne gelen s�perler�, kampları ve tüneller� görüyoruz. Tur sonrasında otel�m�ze transfer oluyoruz.
Geceleme otel�m�zde. 
 
Ekstra Cu Ch� Tüneller� Gez�s�: 40-USD (K�ş� başı)

8.Gün: Saygon
Kahvaltısı sonrası serbest zaman. Arzu eden m�saf�rler�m�z ekstra düzenlenecek olan Mekong deltası turuna
katılab�l�rler. Mekong Deltasında suyun üzer�nde suyla �ç �çe yaşayan b�r dünyaya, My Tho kasabasına hareket
ed�yoruz. Varışımıza �st�naden yerel b�r tekne �le b�rb�r�n� kesen kanal sokaklar arasında gez�nt�ye başlıyoruz. İlk
durağımız yöreye özgü el yapımı eşyaların yapılışını, h�nd�stan cev�z�nden üret�len şekerler�n �malathaneler�n� ve
rengârenk meyve bahçeler�n� göreceğ�m�z Tho� Son Adası. Burada güzel bahçeler�n gölges�nde taze meyveler�
tadarken yerel sanatçıların müz�ğ�n�n keyf�n� süreceks�n�z. Daha sonra ev yapımı bal çayının tadına bakmak �ç�n b�r
ç��l�ğe uğruyor ve kanallar arasında devam eden turumuzda yören�n yaşayışı hakkında her şey� öğren�yoruz. V�nh
Trang Pagodası’nı z�yaret ed�yoruz. Öğle yemeğ�m�z� yerel restoranda alıyoruz. Gez� sonrası otel�m�ze ger� dönüyoruz
ve serbest zaman. Geceleme otel�m�zde. 
 
Ekstra Öğle Yemekl� Mekong Deltası Gez�s�: 65-USD (K�ş� başı)

9.Gün: Saygon-Hong Kong
Kahvaltı sonrası otel�m�zden çıkış �le b�rl�kte uçuş saat�m�ze kadar serbest zaman. Rehber�m�z�n bel�rtt�ğ� saatte
buluşuyor ve Hong Kong uçuşumuz �ç�n haval�manına transfer oluyoruz. B�let, bagaj ve gümrük �şlemler� sonrası
Hong Kong'a hareket ed�yoruz. Yaklaşık 2 Saat 30 dak�kalık uçuş sonrası Hong Kong’a varıyoruz. Varışımızın ardından
panoram�k şeh�r turumuzu gerçekleşt�receğ�z. Turumuzda Kowloon, Causeway Bay, V�ctor�a Tepes�, Aberdeen
Balıkçılar Koyu, Repulse Bay ve T�n Hau tapınağı görülecek yerler arasındadır. Tur sonrasında serbest zaman. Arzu
eden m�saf�rler�m�z ekstra düzenlenecek olan Hong Kong körfez� tekne gez�s� turuna katılab�l�rler. Turumuzda canlı
müz�k ve açık büfe serv�s�m�z �le Hong Kong'un ışıklar altındak� muhteşem manzarasını seyrederek güzel b�r gece
geç�rme �mkânı bulab�l�rs�n�z. Tur sonrası otel�m�ze transfer. Geceleme otel�m�zde. 
 
Ekstra Akşam Yemekl� Hong Kong Körfez� Tekne Gez�s�: 90-USD (K�ş� başı) 
***Saygon-Hong Kong uçuş saat�ne göre panarom�k şeh�r turu b�r sonrak� gün yapılab�l�r.
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10.Gün: Hong Kong
Otel�m�zde alacağımız kahvaltı sonrasında serbest zaman. D�leyen m�saf�rler�m�z ekstra düzenleyeceğ�m�z Macau
Adası gez�m�ze katılab�l�rler. Geceleme otel�m�zde. 
 
Ekstra Macau Adası Turu: (Öğle Yemeğ� dah�l değ�ld�r) 140-USD (K�ş� başı)

11.Gün: Hong Kong-İstanbul
Kahvaltının ardından otel�m�zden çıkış �şlemler�m�z� tamamlıyoruz. Sonrasında transfer saat�m�ze kadar serbest
zaman. D�leyen m�saf�rler�m�z �le b�rl�kte ekstra olarak Ocean park gez�s�n� gerçekleşt�receğ�z. Bu gez�m�ze dünyanın
en �y� akvaryumlarından b�r� �le başlıyoruz. Ç�n'�n s�mges� olan sev�ml� pandalardan sonra telefer�kle Hong Kong’un
muhteşem manzarası eşl�ğ�nde parkımızın eğlence merkez�ne geç�yoruz. Burada, yunus balıkları ve fokların
göster�ler�n� �zleyeb�lme ve d�ğer akt�v�telerle doyasıya eğlenme �mkanı bulacaksınız. Sonrasında Hong Kong’da
k�ş�sel akt�v�teler�n�z ve alışver�ş �ç�n serbest zaman. Ardından Haval�manına transfer�m�z� gerçekleşt�receğ�z. B�let ve
bagaj �şlemler�m�z� tamamladıktan sonra İstanbul’a hareket ed�yoruz. Gecem�z uçakta geç�yor. 
 
Ekstra Ocean Park Gez�s�: 90-USD (K�ş� başı)

12.Gün: İstanbul
Sabah erken saatlerde İstanbul Atatürk Haval�manına varış �le turumuz sona er�yor.

Kuala Lumpur: Novotel KLCC 4* vb.

Singapur: Grand Pacific 4* vb.

Saygon: Aristo Hotel 4* vb.

Hong Kong: Regal Hotel Kowloon 4* vb.

THY ile İstanbul-Singapur gidiş / Hong Kong-İstanbul dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan
vergileri

Singapur 4* otelde 2 Gece kahvaltı dahil konaklama

Kuala Lumpur'da 4* otelde 3 Gece kahvaltı dahil konaklama

Saygon’da 4* otelde 2 Gece kahvaltı dahil konaklama

Hong Kong’da 4* otelde 2 Gece kahvaltı dahil konaklama

Kuala Lumpur, Singapur, Saygon ve Hong Kong şehir turları

Programda belirtilen uluslararası uçuşlar

Havalimanı-Otel-Havalimanı transferleri

Türkçe Rehberlik Hizmeti

Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Yurtdışı Çıkış Harç Pulu (15 TL)

Vietnam C1 Belgesi ücreti (100 USD)

Otel B�lg�ler�

F�yata dah�l olan h�zmetler

F�yata dah�l olmayan h�zmetler
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Vietnam Vize Ücreti (50 USD)

Kişisel harcamalar

Programda belirtilmeyen turlar ve yemekler

Programda belirtilen ekstra turlar

Tüm öğle ve akşam yemekleri

Kişisel harcamalar

Ek bagaj ücretleri

Kayıt esnasında alınması şartı ile;

X Large Paket (Opsiyonel)

Hong Kong - Macau Adası Turu

Singapur- Sentosa Adası Turu

Kuala Lumpur - Batu Caves Gezisi Turu

Saigon - Cu Chi Tünelleri Gezisi Turu

Saigon - Öğle yemekli Mekong Deltası Turu

Kişi başı 395-USD Yerine 365-USD

Large Paket (Opsiyonel)

Hong Kong - Macau Adası Turu

Singapur - Sentosa Adası Turu

Kuala Lumpur - Batu Caves Gezisi Turu

Saigon - Cu Chi Tünelleri Gezisi Turu

Kişi başı 330-USD Yerine 300-USD

***Satın alınan tur Bin-Rota organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de
katılımı muhtemel olacaktır.

***Ekstra turlar minimum 20 kişilik katılımlarla gerçekleşir. 20 kişinin altında olan gruplarda tur
rehberi fiyatlarda değişiklik yapabilir.

80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki
misafirlerimize yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.

Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.

Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.

3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür.

Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.

Sayfalarında veya kabında; yırtıklar ve aşınma olan pasaport sahibi misafirlerimizin ülkeye
girişinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu şekilde deformasyona uğramış pasaportların yeni

Ekstra Tur Paketler�

Öneml� Notlar
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pasaportlarla değiştirilmesi gerekmektedir.

10 yıldan eski pasaportlar ile yurt dışına çıkış yapılamamaktadır.

Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.

Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir. 

Binrota havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir.
Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid
edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. Uçağın
ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek
saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Binrota sorumlu tutulamaz. Binrota gerekli gördüğü
durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Binrota,
kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programlarda
belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.
Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da
turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Binrota sorumlu tutulamaz. 3 kişilik
odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece
2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.

Sağlık: Kuala Lumpur, Singapur, Saygon ve Hong Kong’a girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu
bulunmamaktadır. Yenilecek yemeklerde sağlığınızı olumsuz etkileyecek bir sorun olacağını
sanmıyoruz. Musluk suyu içmemenizi öneririz.

Para Birimi: Singapur’da Singapur Doları, Malezya’da MYR Ringgit, Vietnam'da Vietnam Dongu ve
Hong Kong'da Hong Kong doları kullanılmaktadır. Seyahatiniz esnasında yanınıza EURO ve Dolar
cinsinden ufak birimlerini almanızı öneririz.

Saat Dilimi: Gideceğimiz lokasyon olan Güneydoğu Asya ile Türkiye arasında kış tarifesinde 5 Yaz
tarifesinde 4 Saatlik saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Kuala Lumpur’da
17:00'dir.

Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Kolayca giyilip çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler,
pamuklu pantolonlar, şort, rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için ince bir mont almanızı
öneririz. Bunun dışında; şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı,
fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da
getirebilirsiniz.

Yemek Kültürü: Güney Doğu Asya’da tavuk, deniz mahsulleri oldukça yaygındır. Yemeklerde
yöreye özgü baharatlar kullanılır ancak tur boyunca aldığımız yemeklerin damak lezzetinize uygun
olduğunu hissedeceksiniz.

Elektrik: Bahsedilen ülkelerin hepsinde elektrik 230 volt olsa da kalınacak otellerde 220 volt
elektrik kullanılmaktadır. Prizler A tipi ikili ve B tipi üçlü prizlerdir. Adaptör getirmeniz gerekecektir.

Alışveriş: Bahsedilen ülkelerden hediyelik eşyalar dışında gidilen ülkeye özgü doğal yiyecek ve
içecek türü şeyler bulmanız mümkündür. Ayrıca Elektronik eşya vb. gibi şeyler de temin
edebilirsiniz. Ancak Elektronik eşyaların ülkemize getirilmesi ile ilgili kısıtlama mevcuttur.

Sıkça Sorulan Sorular

Turun Artıları
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Malezya’nın kültür ve finans başkenti olmasının yanı sıra güneydoğu Asya’nın en gelişmiş başkenti
olan Kuala Lumpur'da, Sultan Abdul Samad Binası, Jamek Mescidi, Batu cave ve Malay el
sanatlarını görme fırsatımız olacak.

Güney Asya’nın önemli ve Popüler başkenti Singapur’da Singapur Nehri ile Meclis, Opera,
Mahkeme Binaları ve Singapur'un simgesi olan Merlion Heykeli göreceğimiz yerler arasında.

Vietnam savaşında direnişin simgesi Chu chi tünelleri, bereketin simgesi Mekong, sokak tezgahları
cıvıl cıvıl gece pazarları ve deniz ürünlerinin en iyisini burada bulacaksınız.

Hoş kokulu körfez anlamına gelen fenomenal kent merkezi ve adaları ile özerk bölge Hong
Kong'da Polin tapınağını ve Dünya’nın en büyük buda heykelini göreceğiz.

Satın almış olduğunuz tur paketi “Bin-Rota Turizm” tarafından düzenlenmektedir. Havalimanı
karşılamaları ve diğer tüm yerel hizmetler “Bin-Rota Turizm” tarafından organize edilmektedir.
Farklı acente misafirlerinin de tura katılımı muhtemeldir.

Yerel H�zmetler Hakkında Öneml� B�lg�lend�rme

S�ngapur(2)-Kuala Lumpur(3)-Saygon(2)-Hong Kong(2) 20-31 Mart / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
1. Çocuk 
0 - 1 yaş

1. Çocuk 
2 - 10 yaş

20.03.2019  
30.03.2019 1.899,00 USD 1.899,00 USD 2.698,00 USD 430,00 USD 1.849,00 USD

S�ngapur(2)-Kuala Lumpur(3)-Saygon(2)-Hong Kong(2) 03-14 Haz�ran / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
1. Çocuk 
0 - 1 yaş

1. Çocuk 
2 - 10 yaş

03.06.2019  
13.06.2019 1.899,00 USD 1.899,00 USD 2.698,00 USD 430,00 USD 1.849,00 USD

S�ngapur(2)-Kuala Lumpur(3)-Saygon(2)-Hong Kong(2) 08-19 Ağustos / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
1. Çocuk 
0 - 1 yaş

1. Çocuk 
2 - 10 yaş

08.08.2019  
18.08.2019 1.899,00 USD 1.899,00 USD 2.698,00 USD 430,00 USD 1.849,00 USD

S�ngapur(2)-Kuala Lumpur(3)-Saygon(2)-Hong Kong(2) 06-17 Kasım / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
1. Çocuk 
0 - 1 yaş

1. Çocuk 
2 - 10 yaş

06.11.2019  
16.11.2019 1.899,00 USD 1.899,00 USD 2.698,00 USD 430,00 USD 1.849,00 USD
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