
GÜNÜBİRLİK  ULUDAĞ KAYAK TURU

Hareket Noktaları ve Saatleri 
03:30 İncirli Alfemo Mağazası Önü
04:00 Mecidiyeköy Teknosa Önü
04:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
04:50 Kartal Köprüsü Altı 
05:10ÇayırovaMcDonald's Önü 

Belirtilen  kalkış  noktalarında  buluşmanın  ardından  Eskihisar-Topçular  feribotunu
kullanarak  sabah  08:00  -  08:30  civarı  Uludağ  kayak  merkezine  varış.  Rehberimizin
yapacağı  indirimli  kayak  ekipmanı  bilgilendirmesi   ardından  gün  boyunca  kayak  ve
snowboard yapma imkanı. Dileyen misafirlerimiz Uludağ'ın çeşitli noktalarında dilediğince
vakit geçirebilir. Akşam 16:30 gibi dönüş yolculuğuna geçmek üzere buluşuyor ve dönüş
yolculuğumuza başlıyoruz. Dönüş yolculuğunda Bursa'da vereceğimiz meşhur İskender
Kebabı (EKSTRA) molasının ardından geliş güzergahımızı takiben İstanbul'a dönüş. Siz
değerli misafirlerimiz aldığımız noktalarda bırakarak başka bir PAYTUR organizasyonunda
görüşmek üzere vedalaşma.

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER
 Lux araçlar ile ulaşım
 Araçta  Kek Meyve Suyu İkramı

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
 Akşam yemeği
 Kişisel harcamalar
 Ski pass, lift kullanımı, Kayak ve Snowboard Kiralama, Kayak Ekipmanları 

kiralama  ücretleri
 0-2 Yaş çocuklar için otobüste koltuk talep edilmediği  taktirde ücretsizdir.

ÖNEMLİ BİLGİLER
1. PAYTUR gerekli gördüğü hallerde kişi sayısına göre araç kaldırma hakkını saklı tutar.
                                                                                                                 

 Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre olmaktadır.
 30 kişi ve üzeri Mercedes Travego –Tourismo , ManFortuna , Mitsubishi Safir
 30 kişiye kadar lüks IsuzuNovo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan-Prestij
 15-19 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen Crafter araçlar kullanılır.

2. 0-2 yaş çocuklara koltuk alınması halinde 70.- TL ücret alınır.
3. 3 yaş ve sonrası tüm çocuklar için koltuk satın alınması zorunludur. Yetişkin ücreti 
tahsil edilir.
4. Otobüs ile ulaşımlarda koltuk numaralandırılması sistem tarafından otomatik olarak 
yapılmaktadır. Kesinlikle koltuk numarası garantisi verilmez.                                           
5 . Kalkışa 72 saat kalıncaya kadar hizmet iptali ve değişikliği  yapılabilir.
6. Sağlık nedeniyle yapılamayan katılımlar için hareket saatinden en az 12 saat öncesine 
kadar Devlet Hastanesi Acil Servisine giriş ispatı gerekmektedir.
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