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Uçuş tarih:
Antalya varışlı ve kalkışlı tüm Dış hat uçuşlar 29.10.2023- 30.03.2024

Kişi ve yön başı fiyat:
89,99 €’den başlayan fiyatlar ile 

“Promosyon fiyatına ilişkin gereksinimler karşılanmazsa güncel satış fiyatı uygulanır. 
Ancak spor grubu paketinin koşulları geçerlidir.”

 En fazla 2 haftalık uçuşlar için geçerlidir. 
 Söz konusu paket sadece gidiş ve dönüş olarak kullanılması mümkündür. 

Grup kişi sayısı:
 En az 10 kişi itibariyle geçerlidir. 
 Tüm yolcular gidiş ve dönüş uçuşunu birlikte gerçekleştirmelidir. 
 Yetkili acentelerimiz talebi direk rezervasyon sistemimiz üzerinden 

gerçekleştirmeli ve grup adı olarak takım ismi ve lig bilgisi iletmelidir. 
 Yetkili Acentelerimiz dışında uçuş tarihi, parkur, kişi sayısı, takım ismi ve lig bilgisi

içeren bir 
E-Postayı gruppen@sunexpress.com  iletmenizi rica ederiz. 

Fiyata dahil olanlar: 
 Kişi/yön başı 20 kg standart bagaj ve 8 kg el bagaj hakkı. 
 Standart koltuk rezervasyonu (Tüm grup yolcuları için koltuk blokajı)
 10 -20 kişi arası Spor Grupları için 100 kg fazla bagaj (kalan bagaj ise kg/yön başı 

3,- € olarak ücretlendirilir. Ödeme Check in de gerçekleştirilmesi mümkündür.
 21 kişi itibariyle spor grupları için 200 kg fazla bagaj (kalan bagaj ise kg/yön başı 

3,- € olarak ücretlendirilir. Ödeme Check in de gerçekleştirilmesi mümkündür.

Özel Ceck in:
 Ücretli olarak müsaitlik doğrultusunda grubunuz için özel bir Check in kontuarı 

rezerve etmeniz mümkündür.  Ücret ve müsaitlik bilgisi için rezervasyon 
detaylarınız ile gocc@sunexpress E-Posta iletmenizi rica ederiz. 
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Kondisyonlar:
 Teklifi onaylamanızın ardından uçuşun müsaitliğine göre PNR oluşarak aşağıda 

sunulan ödeme sürelerine göre düzenlenecektir. 
o 10-39 kişilik gruplar için = uçuşa 2 ay öncesine kadar 
o 40 kişi itibariyle = uçuşa 3 ay öncesine kadar 

 Opsiyon süresi içerisinde toplam grup tutarın %50si ön ödeme, kalan ödeme ise 
uçuşa 30 gün öncesine kadar geçekleşmelidir.
Yetkili acentelerimiz tarafından ödeme bilgisi direk sistem üzerinden iletmelidir. 
Yetkili acentelerimiz dışında ödeme bilgisi e-posta ile iletilmelidir.
Ön ödeme gerçekleştirilmemesi veya ödeme bilgisi iletilmemesi durumunda 
PNR otomatik iptal olmaktadır. 

 Kalan ödeme tarihinde ödemenin gerçekleştirilmemesi veya ödeme bilgisi 
iletilmemesi durumunda PNR otomatik olarak iptal edilmekte olup, ön ödeme 
tutarı iptal ücreti olarak tahsil edilmektedir. 

 Ön ödeme sonrası toplam kişi sayının %20nu ücretsiz olarak iptal edilmesi 
mümkündür. Kalan yolcular için herhangi bir ücretsiz iptal mümkün değildir. 
İptal sonrası grup kişi sayısı 10 kişi altına düşemez. 

 Ön ödeme sonrası herhangi bir iptal gerçekleştirilmemiş olması durumunda 
kalan ödeme sonrası uçuşa 5 gün öncesi bir defaya mahsus toplam kişi sayının 
%10nu ücretsiz olarak iptal edilmesi mümkündür. Kalan yolcular için herhangi 
bir ücretsiz iptal mümkün değildir. İptal sonrası grup kişi sayısı 10 kişi altına 
düşemez. 

 Ön ödemesi gerçekleştirilmiş grupların, uçuşa 30 gün ’den daha fazla olması 
kaydı ile uçuşların müsaitliği doğrultusunda bir defaya mahsus tarih ve parkur 
değişikliği mümkündür. Değişikliklerde sınıf fiyat farkı tahsil edilir. Yeni uçuşun 
fiyatı daha düşük olması durumunda ücret iadesi gerçekleştirilemez.

 Ön ödeme sonrası iptal durumunda yapılan ödeme iade edilemez. 
 Kalan ödeme sonrası sadece vergi iadesi gerçekleştirilir. 
 Yolcu isimleri tarafınıza belirtilen opsiyon süresi içerisinde tarafımıza iletilmelidir.

Yetkili Acentelerimiz isim girişini sistem tarafından belirtilen opsiyon süresini baz
alarak gerçekleştirmeli. İsim değişiklikleri uçuşa 72 saat öncesine kadar 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sistem acentelerimiz dışında değişiklik talepler
mesai saatlerimizi baz alarak yazılı olarak gönderilmeli. 
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Çalışma saatlerimiz Pazartesi – Cuma 09:00 – 18:00 (Türkiye saati)

T +49 69 643503-145
E gruppen@sunexpress.com
SunExpress Group Sales
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