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CUMA / İSTANBUL-DENİZLİ-PAMUKKALE
Belirlenen yer ve saatlerde hareket ederek,İstanbul-Bilecik-Afyon yol güzergahlarından Denizliye gidiyoruz.
 
CUMARTESİ / PAMUKKALE-HİERAPOLİS-KARAHAYIT KÖYÜ-TRAVELTENLER
Rahat bir yolculuk sonrası Pamukkale'ye varışımızla Otelimize gidiyoruz. Otelimize varış ve otele yerleşmek için kısa serbest zaman. (Otel müsait olduğu takdirde otele 
yerleşme)Dinlenme sonrası Rehberimiz eşliğinde Pamukkale ve çevresinde geçireceğimiz iki günlük zaman içerisinde yöreye isim özelliğini kazandıran ve bizlere 
doğanın benzersiz gösterisini sunan suyun bir mucizesi Pamukkale Travertenleri ile turumuza başlıyoruz.  Sonrasında sırayla Karahayit Köyünü; Cilt hastalıklarını ve 
kırışıklıklarını tedavi amaçlı kullanılan bu mucizevi  termal alanında verilen mola sonrası Kızılsu kaynağını, Hierapolis Antik Kenti’ni, Roma 
Hamamlarını, Gymnasium, Kütüphane, Büyük Kilise, Antik Havuz, Apollon Tapınağı, Nimpheum (Anıt Çeşme), Antik Tiyatro, Helenistik Tiyatro, Sütunlu 
Cadde, Bizans Kapısı, Hıristiyan Misyonerine ait Mezarları, Roma Zafer Kapısını ve Nekropol’ü tanıyarak ilk günkü turumuzu tamamlıyor ve otelimize dönüyoruz. 
Otelde alınan Akşam yemeği sonrası konaklama…..
 
PAZAR / SALDA GÖLÜ-İSTANBUL
Sabah Otelde alacağımız kahvaltı sonrası otelden ayrılıyoruz.Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne gidiyoruz.185 metreye varan derinliği ile Türkiye’nin en 
derin, dünyanın ise üçüncü en derin gölü konumundadır.Dünyadaki Mars özelliği gösteren iki yerden biri. Göldeki magnezyum yüklü beyaz kayaların aynısı Mars’ta da 
vardır.Gölün toprak yapısının sahip olduğu mineraller sayesinde, göl suyu bazı cilt hastalıklarına karşı etkilidir.Göl kenarında isteyenler bol bol resim çekebilir,yürüyüş 
yapabilir yada göl de yüzebilirler.Göl gezimizin ardından Denizli-Afyon-Bilecik yol güzergahlarından İstanbul'a dönüyoruz.
 
DEPAR YERLERİ & SAATLERİ
Saat 21:00 Bakırköy İncirli Alfemo mağ.(İncirli Ömur AVM karsisi DİLEK PASTANESI onu (metrobus cikisi)
Saat 21.30 Mecidiyeköy Meydanı  Simit Sarayı Önü (Mado pastane Yanı)
Saat 22:00 Kadıköy Eski İskele ışıklar Önü (İskele Metro çıkışı) yada Evlendirme Dairesi Karşısı Garanti Bankası önü)
Saat:22.20 Kartal E5 Köprüsü altı

FİYATLARA DAHİL OLAN HİZMETLER



4* Otellerde 1 gece konaklama,Cumartesi Otelde Akşam yemeği,Pazar otelde Sabah kahvatısı (Yarım pansiyon)
Otobüsler ile gidiş dönüş ulaşım 
Rehberlik Hizmetleri
TÜRSAB zorunlu seyahat sigortası paketi.
 
FİYATLARA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
Bu turu satın alanlar + 80 TL kişi başı Acenta Hizmet Bedelini Acentaye ödedikleri takdirde turu satın olmuş olurlar ve Tura katılabilirler.
Ören Yerleri giriş ücretleri
Odalardaki Minibarlar 
C.tesi sabah kahvaltısı 
Öğle yemekleri
Kişisel harcamalarınız  
 
 
DETAYLAR
Bu turu satın alanlar + 80 TL kişi başı Acenta Hizmet Bedelini Acentaye ödedikleri takdirde turu satın olmuş olurlar ve Tura katılabilirler.
Tura tek kişi katılacak müşterilerimiz 70 TL oda farkı ödemelidir.
02-06 yaş çocuk için otobüste koltuk ücreti 200 TL dir.
07-11 yaş çocuk:2 yetişkin yanında kalmak koşuluyla indirimlidir. 280 TL
Rezervasyon iptal ve değişikliklerinin en az 15 gün kala yaptırılmalıdır.
İptal edilmeyen rezervasyonlarda hak kullanılmış olur. Yeterli doluluk sağlanamadığı tarihlerde acente, en geç 3 gün önce bildirmek kaydıyla diğer turlarımıza kayıt 
yapma hakkına sahiptir.
Otobüste koltuk numarası rezervasyon sırasına göre otomatik ayarlanmaktadır.
Tur İçerisinde Kullanılmayan Ulaşım, Konaklama, Çevre Gezileri   Vb.Haklar İade Edilmez.
Bütün fiyatlarımıza KDV dahildir.
Acenta otellerin yoğunluk durumuna göre aynı standartlarda başka bir otelle konaklamayı değiştirme hakkına sahiptir!
Tur içeriği aynı kalmak şartıyla Rehber programda zamansal değişiklikler  yapma hakkına sahip olup, olası değişiklikler; gerekli durumlarda siz misafirlerimizin daha  
rahat bir tur geçirmenizi sağlamak amacıyla değiştirilebilir
 
 
KULLANILACAK ARAÇLAR
Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre olmaktadır.Araç modellerini firmamız belirlemektedir.
MERCEDES TRAVEGO & TOURİSMO
46+1 koltuklandırma, Abs, Asr,Klimalı, karoseri indirme kaldırma sistemi, Tempomat, biri önde biri orta kapıda olmak üzere 2 adet 15 Lcd tv, Dvd 
player ( DVD-CD-MP3 ),sıcak su ünitesi, 2 adet soğutucu dolap.
 
MAN FORTUNA 
46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları , rehber anonsu için ses sistemi, 
cd ve dvd oynatıcı
 
MİTSUBİSHİ SAFİR 
46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları , rehber anonsu için ses sistemi, 
cd ve dvd oynatıcı



 
ISUZU NOVO – ISUZU TURKUAZ - OTOKAR SULTAN
27+1 koltuklandırma, Abs,Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Ses sistemi, 15 Lcd Tv
 
MERCEDES SPRİNTER – VOLKSWAGEN WOLT
15 + 1 koltuklandırma, Abs,Asr, Klimalı, Ses sistemi, 15 Lcd Tv, Soğutucu dolap, Sıcak su ünitesi
 

 


