AHR CHICAGO 2018
Tur Tarihleri : 19-25 Ocak 2018 // 20-25 Ocak 2018
Fuar Tarihleri: 22-24 Ocak 2018


HOTEL INDIGO CHICAGO
Fuar Alanına 8 Km



WARWICK ALLERTON CHICAGO
Fuar Alanına 5 Km

19-25 Ocak
6 Gece 7 Gün

20-25 Ocak
5 Gece 6 Gün

İki kişilik oda kişi başı

$1.455

$1.405

Tek kişilik oda

$1.805

$1.685

İki kişilik oda kişi başı

$1.765

$1.645

Tek kişilik oda

$2.415

$2.185

TK5 19 Ocak İstanbul- Chicago 15:00-17:50
TK6 25 Ocak Chicago-İstanbul 21:20-16:45
TK5 20 Ocak İstanbul- Chicago 15:00-17:50
TK6 25 Ocak Chicago-İstanbul 21:20-16:45
***Paket Tur Programı, havayolu şirketinin dinamik sistem üzerinden vermiş olduğu
fiyatlara göre hazırlanmış olup rezervasyon kesinleştiğinde sistemde oluşabilecek
fiyat farklılıkları tarafınıza yansıtılacaktır.
Tur Programına Dahil Olan Hizmetler
l Belirtilen havayolları ile İstanbul- Chicago-İstanbul gidiş-dönüş
ekonomi sınıf uçak bileti ( vergiler dahil )
l Programda belirtilen otellerde 5/6 gece konaklama
l Kahvaltılar
l Seyahat sağlık sigortası
Tur Programına Dahil Olmayan Hizmetler
l
l
l
l
l
l

Öğle dışı
ve akşam
yemekleri
Yurt
çıkış harcı
-15TL
Fuar alanı-Otel-Fuar alanı transferleri
Havalimanı-Otel-Havalimanı transferleri
Vize
Yurt dışı çıkış harcı -15TL
Fazla bagaj

Bilgi, rezervasyon ve farklı tarihli program alternatifleri için
( 00 90 212 252 22 02

Önemli Notlar
Yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesine ilişkin
tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)
l MADDE 4 (1) "Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların standlarında görevlendireceği
50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin
ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını
aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si destek kapsamında
katılımcıya ödenir.”
l Firmaların teşvikten faydalanabilmeleri için herhangi bir acenta ve/veya aracı şirketle
çalışmaları zorunluluğu getirilmemiştir. Kendi seyahat programını kendisi organize eden firmalar da gerekli
belgeleri ibraz etmeleri durumunda devlet teşviğinden yararlanabilmektedirler.

Vize
Amerika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye
tabidir.

Genel Şartlar ve Ödeme Şartları
Rezervasyon kayıt formunun doldurulup imzalanarak gönderilmesi şartların kabul edildiği anlamına gelir.
Bu form imzalandıktan sonra sözleşme yerine geçer. Bu sözleşmeden doğacak herhangi bir ihtilafın vukuunda
İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir. Rezervasyon formu ile birlikte ön ödemenin (uçak bileti)
yapılması zorunludur. Ödeme dekontu fakslanmayan rezervasyonlar garanti edilmez. Tüm ödeme şartlarının
müşteri tarafından tur hareket tarihinden en az (10) gün önce yerine getirilmesi gerekir. Gezi ücretinin bu süre
içinde ödenmemesi halinde 212 Tur yolcunun geziden vazgeçtigini kabul ederek iptal şartları uygular. Zorunlu
durumlarda 212 TUR, kendi iradesi dışında oluşan sebepler yüzünden, program standartlarını değiştirmeden,
otel ve hareket saatlerini önceden haber imkanı bulamasa dahi değiştirme hakkına sahiptir. Ödeme şartlarına
uyulmadığı takdirde tur iptal edilmiş sayılır ve ön ödeme geri iade edilmez. Tur çıkış tarihine 21 gün veya daha
az kalan sürede yapılan iptallerde tur ücretinin tamamı ceza olarak yansıtılır. Son Başvuru tarihinden sonra
yapılacak müracaatlarda bu fiyatlar geçerli değildir. İstanbul harici iller için iç hat bileti talep etmeniz
halinde acentemiz ile irtibata geçmeniz önemle rica olunur. İç hat uçuşu nedeniyle fiyat farkı tarafınıza
yansıtılır. Geziye olan yoğun talep ve sürenin kısıtlı olması nedeniyle rezervasyon kayıtları başvuru sırasına
saat değişiklikleri ve olabilecek göre yapılacaktır. Uçuş saatlerimizi ofisimizden öğrenebilirsiniz. Havayolu
şirketleri tarafından yapılabilecek rötarlardan 212 TUR sorumlu tutulamaz. 212 TUR, gerekli gördüğü
durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. 212 TUR kategorisi
aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 212 TUR, tur katılımının 8 kişinin altında
olduğu durumlarda havalimanı, fuaralanı ve otel ulaşımını ve Türkçe rehberlik hizmetini iptal etme hakkını
saklı tutar. 212 TUR tur programlarına kayıt yaptırmış kişiler bu maddeleri okumuş ve Kabul etmiş sayılırlar.

İptal Şartları
İptal koşulları rezervasyon esnasında yolcuya yazılı olarak bildirilecektir.

Banka Hesap Detayları
Ünvan
212 Turizm Ltd. Şti.
Banka
Ziraat Bankası
Şube
Cihangir
Euro
TR2200 0100 0835 6299 2724 5003
USD
TR4900 0100 0835 6299 2724 5002
TL
TR7600 0100 0835 6299 2724 5001
Ünvan
Banka
Şube
Euro
USD
TL

212 Turizm Ltd. Şti.
Garanti
Taksim
TR 3500 0620 0002 8000 0907 8957
TR 6200 0620 0002 8000 0907 8956
TR 4300 0620 0002 8000 0629 5980

Önemli Not: Farklı banka döviz transferlerinde masraf dahil olarak (20 Dolar) ödeme yapılması
gerekmektedir.

KATILIMCI ŞİRKET BİLGİLERİ
Firmanın Ünvanı
Telefon/Faks
Adres
Vergi Dairesi/No

KATILIMCI ŞAHIS BİLGİLERİ
İsim&Soyisim (Pasaporttaki hali ile)

Uyruk

T.C. Kimlik No

Pasaport Türü&Son Geçerlilik Tarihi

GSM No

E-posta

TALEP
Full Paket Tur
Sadece Uçak Bileti
Sadece Havalimanı-Otel Transferi
Otel Adı
Otele
Giriş Tarihi
Tek kişilik
Oda Durumu
Çift Kişilik

Sadece Otel
Sadece Otel-Fuar Alanı Transferi
Çıkış Tarihi
Adet
Adet

Toplam Tutar
ÖNEMLİ NOT Rezervasyonlarınızın garanti edilebilmesi için talebiniz ile birlikte kişi başı 500 USD ön ödemenin
yapılması gerekmektedir. Banka dekontu ile birlikte gönderilmeyen rezervasyon formları geçerli değildir.
Firmamız tarafından rezervasyon şartları (toplam 4 sayfa) okunup kabul edilmiştir

Şirket yetkilisi Adı-Soyadı :
Tarih:
Kaşe ve imza:

( 00 90 212 252 22 02

Acenta Onayı:

8 www.212tur.com

