
GÜNÜBİRLİK GÖLYAZI KÖYÜ-ULUABAT GÖLÜ-MUDANYA-TRİLYE TURU

Her Cumartesi Pazar Hareketli
Öğle Yemeği Dahildir

HAREKET YERLERİ ve SAATLERİ

İNCİRLİ DOĞTAŞ BİNASI ÖNÜ : 06:00
MECİDİYEKÖY HALKBANK ÖNÜ : 06:20
KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİÖNÜ : 06:40
KARTAL KÖPRÜSÜ : 07:00

TUR PROGRAMI:
Belirtilen  buluşma  noktalarından  hareketle  Eskihisar-Topcular  Feribotunu  kullanarak  Yalova
üzerinden ilk durağımız olan Gölyazı Köyüne gidiyoruz.   Zeytin ağaçları arasında Gölyazı'ya ilerlerken
girişte restore edilen  yel değirmeni  karşılıyor bizi.  İlk olarak eski tiyatro kalıntılarının bulunduğu
Zambak Tepesi’ne çıkıyoruz. Muhteşem Gölyazı ve Uluabat Gölü manzarasında bölge hakkında
bilgi  alıp,  fotoğraf  molası  verdikten  sonra  gezmeye  devam  ediyoruz.  Anadolu  Rum  Ortodoks
kiliselerinin  önemli  ve  özgün  örneklerinden  olan  Aziz  Panteleimon  Kilisesi  ve  Göl  Yazıevi'ni
geziyoruz. Yürüyerek köyün meydanında bulunan Ağlayan Çınarı  görüp rehberimizden hikayesini
dinledikten  sonra  köprü  ile  yarımadaya  geçiyoruz.  Şimdi  restore  edilip  kafe  olan  tarihi  Gölyazı
Hamamı'nı ve  Camisi'ni,  Tarihi surları  Uluabat Golu'nden avlanan balıkların 100 yıldır satıldığı
mezatı, restore edilen Faik Bey Konağı'nı 250 yıllık Rum evlerini rehberimizin anlatımıyla gezip
meydanda çay molası veriyoruz.
Gölyazı Köyü ve Uluabat Gölü turumuzu tamamladıktan sonra bir sonraki durağımız olan ve öğlen
Yemeği  (Balık/Köfte-Salata-İçecek-Fırında  Tahin  Helvası-Cay)  için  mola  vereceğimiz  Mudanya’ya
doğru  hareket  ediyoruz.  1  saatlik  yolculumuzdan  sonra  ilk  olarak  Mudanya’da  bulunan  Balık
Restaurantımıza  geçiyoruz.  Öğlen  yemeklerini  yedikten  sonra  rehberimiz  eşliğinde  Rus  asıllı
Aleksander Ganyanof’ ait olan, Mudanya Mütarekesi’nin imzalandığı bina olan Mudanya Mütareke
Evi  Müzesi,  İtalyan  mühendis  Piciretu  tarafından  planlanan  Giritli  Mahallesi'nde  (Mudanya
Rum  Mahallesi)  bulunan  Mudanya  Evleri'ni  gördükten  sonra  30  dakika  mesafede  olan  son
durağımız olan Trilye’ye geçiyoruz. Eski bir Rum yerleşim yeri olan Trilye de Fatih Camii, ve önceden
Papaz Okulu olarak inşa edilen ve 1980′li yıllara kadar okul olarak hizmet veren Taş Mektep gezileri
yapıyoruz. Sonrası ülkemizde yetişen sofralık zeytinlerinin en iyilerinden olan Trilye Zeytini alışveriş
molasından sonra İstanbul yolculuğumuza başlıyoruz. Tahmini yol, hava koşullarına göre saat 21:00
-22:00  İstanbul’da  oluyoruz.  Bir  Sonraki  Tur  Dünyası  seyahatinizde  buluşmak  üzere  sizlere  veda
ediyoruz.

FİYATA DÂHİL OLAN HİZMETLER:
-Gidiş Dönüş Ulaşım
-Bölge Rehberlik Hizmeti
-Araç içi İkram Servisi
-Seyahat Sigortası
-çevre Gezileri
-öğlen Yemeği

FİYATA DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER:
-Kişisel Harcamalar
-Kahvaltı
-Müze ve ören Yeri Girişleri

ÖNEMLİ DETAYLAR



Fırsat; her Cumartesi ve Pazar günü kalkışlı günübirlik turlarda geçerlidir.
Koltuk ve diğer hizmetler(öğle yemeği) talep edilmediği takdirde 0-6 yaş arası ücretsizdir.
Rehber programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir.
Turlar; ulaşım, tur programı ve rehberlik hizmeti ile bir bütündür, ayrı ayır düşünülemez.
Tur içerisinde kullanılmayan, ulaşım, konaklama, çevre gezileri,  rehberlik hizmetleri,  müze ve ören yeri giriş
ücretleri vb. haklar iade edilememektedir.
Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilememektedir.
Mücbir sebeplerden ötürü gerçekleştirilemeyen turlarda Tur Dünyası sorumlu tutulamaz.
Yeterli  çoğunluk  sağlanmadığında  tur  1  gün  önceden  haber  vermek  kaydı  ile  iptal  edilebilir.  Turun  iptali
durumunda Tur Dünyası iptalini bizzat bildirmek zorundadır. Kanuni suredir tazminat hakkı yoktur.
Son hafta içerisinde talep edilen iptallerde kesinlikle iade yapılmaz.

ULAŞIM ARAÇLARI
Tura katılacak olan araçlar katılımcı sayısına göre belirlenmekte olup Mercedes (403 vb) safir man, 27 – 31 – 17
kişilik araçlar şeklinde ayarlanmaktadır. Araç yerleşme planında hiçbir şekilde koltuk garantisi verilmemektedir.
Araçlardaki oturma düzenimiz rezervasyon sıralaması göz önünde tutularak yapılmaktadır.


