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FİYAT VE KONSEPT HAKKINDA BİLGİ NOTU      EK-I  
 

1. Otel konsepti Ultra Her Şey Dahil sistemdir. 

2. Odalar iki kişilik olup seminer ücreti iki kişilik odada kişi başı KDV dahil 2.300 TL'dır.  

3. Tek kişilik oda fiyatı  KDV dahil 2.700TL' dir.  

4. 2 yetişkinle kalmak şartıyla 0-6 yaş çocuk için konaklama ücretsiz olup uçak bedeli alınmaktadır. 7-12 

yas çocuk için KDV dahil 1.150 TL. dir.  

5. Ücretlerin son ödeme tarihi 11 Ağustos 2017' dir.  

6. Eğitim seminerine katılacak katılımcıların 4 gece 5 gündüz ultra her şey dahil konaklama ücretlerini 11 

Ağustos 2017 tarihine kadar ESGİMTAŞ A.Ş'nin Halk Bankası Merkez Şubesindeki (şube kodu 194) 

10000003 nolu hesaba yatırıp, banka dekontunu, konaklayacak kişilerin bilgilerini içeren imzalı katılım 

formuyla birlikte aşağıdaki fax numarasına bildirdikleri taktirde kesin rezervasyonları yapılmış olacaktır. 

 7. Fiyata Dahil Olan Servisler 

  • TÜRKİYE-ERCAN-TÜRKİYE çift yön uçak bileti  

  • 4 Gece 5 gün konaklama • Havalimanı vergileri  

  • Havalimanı -Otel-Havalimanı transferleri(Grup için) 

  • Rehberlik Hizmeti   

  • Tam gün ada turu ve kumanya 

8. Fiyata Dahil Olmayan Servisler  

  • Otel Ekstraları (Telefon, Bazı Yabancı İçecekler, sıkma portakal suyu, oda servisi, çamaşırhane..) 

  • Kişisel Harcamalar  

  • Ekstra turlar vb..  

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 
❖Kıbrıs'a vize gerekmemektedir. Misafirlerimizin yanlarında nüfus cüzdanları veya 

pasaportlarının olması yeterlidir. Ehliyet geçerli değildir.  

❖ 0-6 yaş ücretsiz çocuk misafirler için uçak bedeli havayolu şirketi tarafından yetişkin uçak 

bedeli olarak hesaplanmakta olup bu tutar tarafınıza yansıtılacaktır.  

 

 

SEMİNER YERİ                                   BİLGİ İÇİN               

 

Kaya Artemis Hotels & Resorts       ESGİMTAŞ A.Ş.  

Magosa/KKTC         Yeliz ŞAHİN 

           Nursel DÖNMEZ 

Emine MUTLU 

SEMİNER TARİHİ  

24 Eylül  2017 Pazar otele giriş      Tel : (0312) 310 32 52pbx           

28 Eylül  2017 Perşembe otelden ayrılış     Faks : (0312) 310 09 59  

http://www.esgimtas.com.tr/
mailto:esgimtas@esgimtas.com.tr
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Türkiye’de yürürlükte olan OHAL sebebiyle yurtdışına seyahat etmek isteyenlerin uyması gereken 

prosedürler aşağıdaki gibidir. 

K.K.T.C.’ ye umumi pasaport veya kimlik kartı ile seyahat etmek isteyen misafirlerimiz; 

• SGK sistemi üzerinden yapılan kontroller neticesine göre memur olmayanların yurt dışına çıkış 

işlemleri normal olarak yapılacaktır. (Yanlarında TC Kimlik Kartları ve varsa pasaportları bulunmalı) 

• Aktif görevde bulunan Devlet memurları, devlet memurluğundan emekli olanlar veya emekli Emniyet 

Teşkilatı Mensupları ile ilgili işlemler aşağıda belirtilen(Yeşil ve Gri pasaportlarda olduğu gibi) 

maddelerde izah edildiği gibi yapılacaktır 

Yeşil ve Gri pasaport sahiplerinin dikkatine! 

Hususi (Yeşil) ve Hizmet (Gri) damgalı pasaport bulunan misafirlerimizin; 

• Devlet memurluğundan emekli olanlar; Emekli olduklarına dair kimlik kartı veya belge ibraz edenlerin 

ya da sistem üzerinden emekli veya görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olduğu anlaşılanların yurt dışına 

çıkış yapabilmektedirler 

Emekli eş ve çocukları ile görevinden kendi isteğiyle ayrılmış kişilerin eş ve çocukları da yine sistem 

üzerinden kontrol edilerek yurt dışına çıkışlarına normal olarak müsaade edilecektir  

• Aktif görevde bulunan Devlet memurları; Bağlı oldukları kurum ve kuruluşların yetkili amiri tarafından 

yurt dışına çıkmalarına mahsur olmadığına dair belgeyi ibraz edenlerin yurt dışı çıkış işlemleri normal 

olarak yapılmakta, belge ibraz edemeyenlerin yurt dışına çıkışlarına müsaade edilmemektedir. 

•         Kamu çalışanlarının hakkından dolayı pasaport (hususi veya hizmet) alan memur olmayan eş ve 

çocukları için, çalışanın kurumundan alacağı ‘’kurumumuzda görevli çalışanımızın yurtdışına çıkmasında 

mahsur olmadığı, eş ve çocuklarının çalışanın hakkından dolayı pasaport hamili olduğu’’ şeklinde yazı 

ile gelenlerin yurt dışına çıkış işlemleri normal olarak yapılacak, belgesi olmayanların çıkış işlemleri 

yapılmayacaktır 

•         Emekli Emniyet Teşkilatı Mensupları 01.01.2014 tarihinden önce emekli olanlar, emekli 

olduklarına dair kimlik kartı veya belge ibraz edenlerin ya da sistem üzerinden emekli veya görevinden 

kendi isteğiyle ayrılmış olduğu anlaşılanların yurt dışına çıkış işlemleri normal olarak yapılacak. Emekli 

eş ve çocukları ile görevinden kendi isteğiyle ayrılmış kişilerin eş ve çocukları da yine sistem üzerinden 

kontrol edilerek yurt dışına çıkışlarına normal olarak yapılacak. 01.01.2014 tarihinden sonra emekli olan 

veya görevinden kendi isteğiyle ayrılmış sayılanlar, ikametinin bağlı bulunduğu Emniyet 

Müdürlükleri/Personel Şube Müdürlükleri’nden İl Emniyet Müdürü’nün/veya yetkili kılacağı kişinin bilgisi 

dahilinde alacakları yurtdışına çıkmalarına mahsuru olmadığına dair belge ile yurt dışına çıkış işlemleri 

normal olarak yapılacak 

ÖNEMLİ NOT : Bu işlemler sebebiyle havalimanında en az 3 saat önce olunmalıdır. 
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ESGİMTAŞ A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                        

KAYA ARTEMİS HOTELS & RESORTS EĞİTİM SEMİNERİ KATILIM FORMU      

KOOPERATİFİN  ADI

BAĞLI BULUNDUĞU BÖLGE BİRLİĞİ

KURUM 

ÇALIŞANI İSE 

GÖREVİ

CEP TELEFONU
HAVAALANI 

TERCİHİ

TAHAKKUK 

EDEN 

ÜCRET 

FATURALANDIRMA

Ekler:                                                                                                                                                                             

Katılımcıların Nüfus Cüzdan Fotokopileri                   

Ücretlerin Ödendiğine Dair Banka Dekontu
                 Adı  Soyadı

     24 Eylül - 28 Eylül  2017 tarihleri arasında Kıbrıs Kaya Artemis Hotels & Resorts' de düzenlemeyi planladığınız Eğitim Seminerine Yukarıda Listesi Bulunan Kişilerin 

Katılımı İçin Gerekli Belgeler Ektedir.Kesin Rezervasyon Yapılmasını Rica Ederiz.

             Koop. Yetkilisi                                                                          Koop. Yetkilisi                                         

                                 Adı  Soyadı

                      İmza               İmza




