
POLONEZKÖY -ŞİLE-AĞVA HER CUMARTESİ PAZAR VE BAYRAM SÜRESİNCE

EK BEDELSİZ

 
Kalkış Saatleri ve Yerleri:
06:30 İncirli Ethica Hastanesi Önü
06:45 Mecidiyeköy Doğtaş Mağazası Önü 
07:15 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
 

Belirtilen buluşma noktalarından hareketle, Polonezköy’e doğru hareket ediyoruz. Kısa bir Polonezköy gezisinden sonra 
Cumhuriyet Köyünde bulunan şirin bir mekânda kahvaltı molası veriyoruz. Doğayla iç içe geçen bu mekân da yapacağımız 
kahvaltı sonrası Şile’ye geçiyoruz.Seyir terasında Şile tarihi konusunda gerekli bilgileri alıp, Ağlayan Kaya, Şile Feneri, Şile 
Kalesini fotoğraflıyoruz. Şile şehir merkezinde alışveriş için vereceğimiz serbest zaman sonrası Ağva’ya hareket burada 
deniz molası, isteyenler tekne turuna (extra) katılabilirler ve serbest zaman ardından saat 18:00’da belirlenen noktada 
buluşup İstanbul'a dönmek üzere yola koyuluyoruz. 
 
DAHİL OLANLAR ;
*** ULAŞIM
*** SABAH KAHVALTISI (AYŞE TEYZENİN YERİ) 
*** ARAÇ İÇİNDE YAPILAN İKRAMLAR
*** ZORUNLU SİGORTA
 
HARİÇ OLANLAR     ;
*** ÖĞLE YEMEĞİ (BALIK veya IZGARA)
*** ÖZEL HARCAMALAR
***TEKNE TURU
 
Önemli Bilgi: 
* Bu turumuza katılan konuklarımız, Ferdi Kaza ve Mali Mesuliyet Sigortası, rehberlik hizmet ücretleri dahildir.
* Günübirlik tur olup otel konaklaması yoktur.
*  Acente, yeterli kişi sayısı oluşmadığı taktirde haber vermek koşulu ile turu iptal etme hakkını saklı tutar.
* Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 10-15 kişi arası özel dizayn minibüsle, 15-29 kişi arası lüks küçük otobüs 
(midibas), 29 kişi üzeri ise 46 veya 55 kişilik özel Turizm araçlarıyla yapılacaktır. Büyük araç garantisi verilmez. 
* Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, ön veya arka koltuk garantisi verilmez. Koltuk numaraları kesin kayıt sırasına göre
verilir.

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI
Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle satın alınan paket tur hizmetinin verilememesi halini kapsar. Sağlık sigortası 
değildir, tedavi masraflarını karşılamaz.( Ferdi Kaza ve Mali Mesuliyet Sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır.)

* Bu tur programı, Emreli Turizm tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Programın kopyalanması, yayınlanması yasaktır. 
Tüm hakları Emreli Turizm’e aittir. Turizm sektöründe oluşturulan kopyalarından Emreli Turizm sorumlu tutulamaz. 
Kopyalanan Tur Programlarının tespiti durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Tur programımız, 4077 numaralı tüketici 
kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.


