
GÜZ SEZONUNA ÖZEL HERŞEY DAHİL GÜNÜBİRLİK POLONEZKÖY
ŞİLE AĞVA TURU

HER HAFTASONU CUMARTESİ veya PAZAR KALKIŞLI

06 EKİM-17 ARALIK 2018  TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR  

SABAH KAHVALTI ,  ÖĞLE YEMEK, TEKNE TURU DAHİL!!

Satın aldığınız turu “zorunlu seyahat sigortası poliçesi” ile güven altına alıyoruz. 
Turizm Bakanlığı’ndan kokartlı profesyonel rehberler eşliğinde gezimiz,  ( sabah kahvaltısı
ve öğlen yemeği ), Lüks otobüsler ile ulaşım, Çevre gezileri, Tatilbugün ikramlarını ve 
Programda belirtilen  çevre gezilerini kapsamaktadır.

1.GÜN : İSTANBUL POLONEZKÖY ŞİLE AĞVA

Siz değerli konuklarımızı  07:00 İncirli Ömür Plaza Karşısı Doğtaş Mobilya Önü  07:30 
Mecidiyeköy Simit Sarayı Önü 08:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi otoparkı önü (Kesinleşmiş 
rezervasyonlar için turdan bir gün önce TATİL BUGÜN adıyla atılan bilgilendirme mesajı 
almayan misafirlerimiz gidip duraklardan beklememeleri operatörlerimizle irtibata 
geçmesini önemle rica ederiz ) hareket ile Tur boyunca bize eşlik edecek Rehber ve 
Kaptanımızla tanıştıktan sonra 1842 de Polonya’lılar tarafından kurulan Polonezköy'e doğru
hareket ediyoruz . Sabah kahvaltımızı aldıktan sonra. Cumhuriyet Köyünde Alacağımız 
muhteşem köy kahvaltısı sonrasında güzeller güzeli bahçeleri evleri ve doğasıyla bakir bir 
doğa cenneti olan Polonezköy de Polonezköy Kültür evi, Atatürk Evi ,Zoşa Teyzanin Evi (Eski
Polonezköy Evi),Yürüyüş Parkurunda yürüyüş yapıyoruz. Daha sonra Doğayla iç içe 
geçirdiğimiz zamandan sonra başka bir doğal ve tarihi güzellik olan şirin bir balıkçı kasabası
olan Şileye hareket ediyoruz. Seyir terasında Şile tarihi konusunda gerekli bilgileri alıp, 
Ağlayan Kaya, Şile Feneri, Şile Kalesini fotoğraflıyoruz. Şile şehir merkezinde alışveriş için 
vereceğimiz serbest zaman sonrasında Ağva'ya doğru hareket ediyoruz. Ağva’da muhteşem 
nehir kenarında öğle yemeğimizi alıyoruz. Ağva'da ilk olarak Göksu deresi üzerinde bulunan 
mekanları fotoğraflayabileceğimiz Tekne Gezimize başlıyoruz. Daha sonra iki dere ve 
Karadeniz'in oluşturduğu üçgen arasına kurulmuş olan Ağva'ya geçiyoruz. Ağva'da 
vereceğimiz serbest zaman sonrasında dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Yol güzergahın da 
önce Mavi Koy daha sonra Akçakese Köyü'ne uğrayıp kısa bir fotoğraf molası veriyoruz. 
Gezideki son fotoğrafları çektikten sonra akşam saatlerinde İstanbul’a varış bir sonraki Tatil 
Bugün Organizasyon’unda Buluşmak Üzere vedalaşıyoruz. 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

* Lüks otobüslerle ulaşım
* Tüm Çevre gezileri
* Tatilbugun.com Otobüs İçi İkramlar



* Zorunlu Seyahat Sigortası
* Tatilbugun.com Güvencesi
* Tur Programına Dahil Tüm Müze Ve Ören Yeri Girişleri, Yardımcı Rehberlik Ücretleri, 
Otopark Ücretleri
* Rehberlik Hizmeti
* Park Girişleri
*  Ağva’da Öğle yemeği,
* Polonezköy’de Serpme Kahvaltı

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

* Kişisel harcamalar,

TUR KALKIŞ NOKTA VE SAATLERİ:

07:00 İncirli Ömür Plaza Karşısı Doğtaş Mobilya Önü  
07:30 Mecidiyeköy Simit Sarayı Önü 
08:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi otoparkı önü 

ÖNEMLİ DETAYLAR

* Turu satın  alan misafirler  Rehberlik  hizmetleri,  Milli  park giriş  ücretleri,  Ara Transfer
ücretleri  için  kişi  başı  20  TL ödemekle  yükümlüdür.  Bu  ücret  rehber  tarafından  otobüs
kalkışında toplanacak olup zorunludur. Bu zorunlu ücreti ödeyeceğiniz için bu 3 ücret tur
ücretine dahil olanlar kısmına eklenmiştir.
* Turlarımız otel, otobüs, tur programı ve rehberlik hizmetleri Müze Ören Giriş yerleri ile bir
bütündür ayrı ayrı düşünülemez. 
* 0–3 yaş çocuklar otobüste koltuk almadıkları takdirde ücretsizdir. 
* Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, on veya arka koltuk garantisi verilmez. Koltuk 
numaraları kesin kayıt sırasına göre verilir
* Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde acente 1 gün önceden haber vermek kaydı ile turu
bir sonraki doluluk olan tarihe kaydırabilir.
* Acente rehberi içerik aynı kalmak şartı ile, gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur 
programından daha çok verim alabilmesi için gezilecek yerlerin güzergahında ve saatlerinde 
değişiklik yapabilir
* Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda tatilbugun.com sorumluluğu yoktur.
* Kupon alım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde rezervasyon yapılması gerekmektedir.
REZERVASYON TARİH  DEĞİŞİKLİKLERİNİN;  10  GÜN ÖNCESİNDEN BİLDİRİLMESİ
GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE FIRSAT KODLARI KULLANILMIŞ SAYILACAKTIR.
* Fiyatlar Özel günler ve bayram dönemleri için geçerli değildir

GEZİ SÜRESİNCE KULLANILACAK ARAÇLAR

Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri :

15 kişiye kadar VİP Mercedes Sprinter-Volkswagen Wolt- Fiat Dukato araçlar kullanılır.
28 kişiye kadar lüks IsuzuNovo - Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan



28 kişi üzeri lüks Travego -Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir otobüsler 
kullanılacaktır

İPTAL VE İADE GUVENCE PAKETİ

Satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir 
neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur 
ücretinin tamamı, hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır. İptal güvence 
paketi; 1000 TL ye kadar olan rezervasyonlarda 20 TL ,1000 TL üzeri rezervasyonlarda ise 
rezervasyon bedelinin % 2 si kadardır.

İPTAL VE DEVİR

1.1 Tatilbugun.com 3. Parti firmalar dolayısıyla veya yeterli katılım sağlanamaması halinde 
tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 1 gün
öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sure içinde, tur kapsamındaki otel, 
ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak 
gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
1.2 Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat 
iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak 
resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile tur hareket/konaklama 
başlangıç tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %25`i, 14-0 gün 
kalıncaya kadar yapılan iptallerde veya habersiz tura gelinmemesi halinde ise gezi ücretinin 
tamamı tatilbugun.com tarafından iade edilmeyeceğini bilmektedir. Özel hükümler saklıdır.
1.3 Tüketici promosyon turlarda turun başlangıç tarihi ne olursa olsun , mücbir sebepler dahi
olsa iptal / değişiklik hakkı olmadığını bilmektedir.
1.4 Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en az 3 
gün önce seyahat acentesine tatilbugun.com niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur 
açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, 
paket turu devreden ve devralan, sözleşmeye taraf seyahat acentesine tatilbugun.com karşı, 
bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden 
müteselsilen sorumludurlar.
1.5 tatilbugun.com üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında tatilbugun.com ile 
bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik,
iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında tatilbugun.com sorumluluk 
kabul etmez.
1.6 Konaklama ve tur kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili turun onayı 
ile doğrultusunda değerlendirilir. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp 
yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun inisiyatifinde olduğundan 
tatilbugun.com a bu konuda bir talep veya bir itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma 
halinde müşteri tatilbugun.com tarafından otele ödenen tüm ücreti hiçbir itiraz ileri 
sürmeden ödemeyi peşinen kabul eder.

Tüketici Tatilbugun.com’un bu şartlarını okumuş olup Paket programını satın aldığı taktirde 
onaylamış olarak kabul edilecektir.  


