
1 GECE KONAKLAMALI KARTEPE KAYAK TURU

Hareket Yerleri ve Saatleri                           :

05.30 İncirli Alfemo Mağazası Önü
05.45 Mecidiyeköy Doğtaş Mağazası Önü
06.15 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

1.GÜN KARTEPE KAYAK VE KAR TURU : Siz değerli  misafirlerimiz ile yukarıda belirtilen hareket 
noktalarında buluşuyor ve  yaklaşık 2  saat süren bir yolculuktan sonra önce Maşukiye’ye 
varıyoruz. Burada kayak ekipmanları kiralama için molamız olacaktır. Daha sonra Kartepe’ye 
doğru yolumuza devam ediyoruz. Misafirlerimiz varış saatimizden  itibaren  saat 16:00’ya kadar 
verilen serbest zamanda yaklaşık 7 saat kayak yapabilirler. Kayak yapmak istemeyen ve doğanın 
tadını ve karın keyfini çıkarmak isteyen misafirlerimiz ise kızak , karda doğa yürüyüşü, sucuk 
ekmek sıcak şarap keyfi yapabilirler. Saat 16.00’da  İzmit şehir merkezinde bulunan otelimize 
yerleşiyoruz. Otelimizde alacağımız akşam yemeği sonrasında misafirlerimiz İzmit’i gezme 
şansına da sahip olacaklardır. 

2.GÜN KARTEPE KAYAK VE KAR  TURU:  Otelimizde alacağımız açık büfe sabah kahvaltısı sonrası
Kartepe kayak merkezine gidiyoruz. Kartepe’de kayak veya snowboard yapacak olan 
misafirlerimiz için saat 16.00’y a kadar serbest zaman veriyoruz. Bu süre içerisinde kayakseverler
gün boyu kayak yapabilirler. Kayak yapmak istemeyen misafirlerimiz ise serbest zamanda kar 
üzerinde doğa yürüyüşlei yapabilir, eşsiz fotoğraf kareleri yakalayabilir, Kartepe’de bulunan 
otellerin kafe ve restaurant kısımlarından ücreti karşılığında faydalanabilirler.  Saat 16.00’da tüm
misafirlerimiz ile belirlenen buluşma noktasında buluşuyor ve dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. 
Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk sonrasında İstanbul’ a varıyoruz. 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :
* Ulaşım
* Sabah Araç içinde Kek ve Meyve Suyu ikramı
* 1 Gece Konaklama
* 1 Akşam yemeği
* 1 Sabah Kahvaltısı
* Milli Park giriş ücretleri
* Araç içi ve Saha Rehberlik hizmetleri
* Sigorta

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ :
* İlk gün Sabah Kahvaltısı ( Arzu eden konuklarımız Maşukiye’de Serpme Kahvaltı Yapabilir)
* Öğle Yemekleri  
*  Tüm yemeklerde alınan içecekler
* Skipass, Kızak Kiralama, Kızak Pisti ve Kayak Malzemeleri Kiralama Ücretleri

GENEL BİLGİ :

Kartepe Kayak Merkezi Türkiye'nin en yeni kayak merkezlerindendir. Özellikle doğal güzelliği, 
ormanları ve Sapanca gölü manzarası ile dikkat çeken Kartepe, ayrıca İstanbul'a 2 saatlik 
uzaklığı ile de cazibesini arttırır. Zirveye çıkış arabayla sadece 20 dakikadır ve Kocaeli belediyesi 
tarafından sıkça uygulanan tuzlama ile yollar hemen hemen çoğu zaman açık tutulmaktadır, 
dolayısıyla zincire ihtiyaç duyulan gün sayısı oldukça azdır. Bu da Kartepe ulaşımı açısından 
oldukça önemlidir.



Kartepe pistleri, çeşitlilik açısından da zengindir. Her zorluk derecesine hitap edebilen pistleriyle 
Kartepe, bu çeşitliliği aynı bölgede sunabilen ender yerlerdendir. Dolayısıyla bu da kayarken 
sizin hem farklılık yaşayabilmenize, hem de zorluk derecelerini deneyip değiştirebilmenize fırsat 
veriyor. Kartepe telesiyeji zor pist dâhil tüm seviyelere hitap eden pistlere sahipken, Geyikalanı 
kolay-orta, Karlıktepe orta, Kadıkonağı (otele çıkış pisti) çok kolay seviyededir. Burda aklınızda 
bulundurmak isteyeceğiniz bir detay da Karlıktepe'nin teleski (ayakta iken sizi karın üstünde 
çekerek çıkartan sistem), diğer liftlerin ise telesiyej (koltuklara oturarak) ile liftlere çıkarmasıdır. 
Kısacası 4 liftin 3'ü telesiyejdir, bu da önemli bir rahatlıktır. Kartepe kayak merkezine 
programınızı şekillendirirken, kaymak için ihtiyacınız olacak snowboard veya kayak 
malzemelerini bizden temin edebilirsiniz.

Detaylar
• Hava muhalefetinden dolayı pislerin kapatılması, yoğun kar yağışı veya başka bir sebepten 
dolayı yolların yetkililer tarafından kapatılması ve bunlardan dolayı oluşabilecek gecikmelerden 
PAYTUR TURİZM  kesinlikle sorumlu değildir.
• Tur sürecinde yaptığınız özel harcamalar ve skipasslar tur ücretine dahil değildir. Acentamız ile 
tura katılan misafirlerimize skipasslar indirimli sağlanmaktadır. 
• 0-3 yaş arası çocuklar, ekstra koltuk talep edilmedikçe 2 yetişkin yanında ücretsizdir.
• Tek kişi olarak tura katılmak isteyen kullanıcıların, 50 TL'lik  single fark ödemesi 
gerekmektedir. Ödeme rezervasyon esnasında acenta ya yapılmalıdır. 
• Rezervasyon iptallerinin, rezervasyon tarihinden 10 gün önce bildirilmesi gerekmektedir.
• Rezervasyon yaptırıldığı tarihte olumsuz hava şartları veya doluluk sağlanamadığı takdirde tur 
programı bir sonraki haftaya alınacaktır. Tarafınıza 1 gün önceden bilgi verilecektir.. 
• Başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.
• Rehberimiz Programı Tamamen Gerçekleştirmek Kaydı İle Programın Seyrinde Değişiklik 
Yapabilir. Turlarımız Otel, Otobüs, Tur Programı Ve Rehberlik hizmetleri  ile bir bütündür ayrı 
ayrı düşünülemez. 
• Tur içeresinde Kullanılmayan Ulaşım, Konaklama, Çevre Gezileri rehberlik hizmetleri müze ören
yeri giriş ücretleri Vb. Haklar İade Edilmez. 
• Rezervasyon Esnasında Koltuk Sözü Verilemez. 
• Tur öncesi ve Tur içinde Hava Muhalefeti Nedeniyle Yapılamayan Turlarda firmamız PAYTUR 
TURİZM’inSorumluluğu Yoktur. 
• Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında turu 1 gün önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı  
PAYTUR TURİZM’de  saklıdır. Turun iptali durumunda PAYTUR TURİZM iptalini bizzat bildirmek 
zorundadır. Kanunu süredir tazminat hakkı yoktur. 
• Son hafta içerisinde talep edilen iptallerde kesinlikle iade yapılmaz.
* Ulaşım Araçları tura çıkacak olan araçlarımız katılımcı sayısına göre belirlenmekte olup 46-50 
kişilik Mercedes, Safir veya Man , 27 – 31 – 17 kişilik araçlar şeklinde ayarlanmaktadır. Araç 
yerleşme planında hiçbir şekilde koltuk garantisi verilmemektedir. Araçlardaki oturma 
düzenimiz rezervasyon sıralaması göz önünde tutularak
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