
Konaklamalı Kartepe Kartalkaya Turu

Bir Tur Programında İki Farklı Kayak Merkezinde
Kayak Yapma İmkanı

Kartalkaya ve  Kartepe
Maşukiye’de Serpme Köy Kahvaltısı Seçmeli Dahil

Ek Hizmet Bedeli Yok

Serpme Kahvaltı Hariç

Single Extra Bed 06-12 Yaş 02-06 Yaş
375₺

280₺ 150₺ 200₺

Serpme Kahvaltı Dahil

Single Extra Bed 06-12 Yaş 02-06 Yaş
305₺

400₺ 150₺ 245₺

Kahvaltı Dahil ve Hariç 

Gidiş Tarihleri Dönüş Tarihleri
16.02.2019 17.02.2019
23.02.2019 24.02.2019
02.03.2019 03.03.2019
09.03.2019 10.03.2019
16.03.2019 17.03.2019
23.03.2019 24.03.2019
30.03.2019 31.03.2019

» Araç Kalkış Noktalarımız
05.00 Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı(Doğtaş Önü)
05.20 Mecidiyeköy Meydan, Yapı Kredi Önü
05:45 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü
06.15 Kartal Köprüsü Altı
06:35 Çayırova Mc Donalds Önü
07.10 İzmit Halkevi

» 1. Gün: İzmit – Maşukiye – Bolu – Kartalkaya



Sabah  belirtilen  saatlerde  siz  değerli  konuklarımızı  belirtilen  noktalardan  aldıktan
sonra,  Kahvaltı  için  Maşukiye’ye   doğru  yola  çıkıyoruz.  Maşukiye'de  siz  değerli
misafirlerimizle  birlikte lezzetli  serpme  köy  kahvaltımızı  aldıktan  sonra  kısa  bir
yürüyüş yapıp tertemiz havası ve doğal güzellikte huzur depoluyoruz. Aracımıza binip
Kartalkaya’ya doğru hareket ediyoruz.
Bölgeye  varışımızla  beraber  kayak  yapmaya  başlıyor  ve  Kartalkaya’nın  keyfini
çıkarıyoruz.  Doruk Kaya pist  ve  liftlerinden sınırsız  olarak faydalanıyoruz.  Yemek
molası  sonrası  kayak  yapmaya  devam  ediyoruz.  Akşama  doğru  saat  17:00’de
belirtilen noktada buluşup dönüş yolculuğuna geçiyoruz. Araç içi ikramlar eşliğinde
otelimize doğru yola çıkıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

Sabah  Kahvaltısı:  Sınırsız  Çay  İle  Serpme  Köy  Kahvaltısı  Tur  Ücretine  Seçmeli
Dahildir.
Öğle Yemeği: Kartalkaya’da  Serbest alınacak Olup Tur Ücretine Dahil Değildir.
Akşam Yemeği: Otelde Alınacak Olup, Tur Ücretine Dahildir.
Konaklama:  Wyndham Kocaeli,  Hampton By Hilton, Bolu Termal  Otel , Emex Otel
vb.
Rota: İstanbul – Maşukiye (110 km),  Maşukiye – Kartalkaya  (180 km), Kartalkaya –
İzmit (170 km)

» 2. Gün: Kartepe - Maşukiye - Sapanca Gölü - İstanbul

Sabah otelimizde aldığımız açık büfe kahvaltı ardından bir başka kayak merkezi olan
 Kartepe’ye   hareket ediyoruz .  Bir tarafta olanca güzelliğiyle Sapanca Gölü, diğer
tarafta  yine  muazzam  görüntüsüyle  insanı  büyüleyen  İzmit  Körfezi... 1600m
yüksekliğinde  zirvesiyle  Keltepe,  İstanbul'a  yakınlığı,  kar  kalitesi,  pistleri  ile
amatörden  profesyonele  kayak  severleri  ağırlamaktadır.  Aynı  zamanda  kızak  ile
çocukluğuna  geri  dönmek  isteyenler  için  ideal  yerlerdendir.  Telesiyejlerden
yararlanabilir,  atv  kiralayabilir,  jeep safari  yapabilir  veya  kafeteryalarda muhteşem
dağ havasında sıcak sohbetlerle şehir yorgunluğunu atabilirsiniz.  Maşukiye’de doğa
ile  başbaşa  geçirdiğiniz  sürenin   sona  ermesiyle  akşam  saatlerinde  araçta
buluşuyoruz. Ardından Sapanca Gölü kenarında Çay kahve molası veriyoruz. Hafta
sonu tatilimizi tamamlayıp İstanbul’a doğru dönüş yolculuğuna geçiyoruz.  Siz değerli
misafirlerimiz  aldığımız  noktalara  bırakıp  bir  başka  Ssc  Tur  organizasyonunda
buluşmak üzere vedalaşıyoruz.

Sabah Kahvaltısı: Otelde Açık Büfe Olup Tur Ücretine Dahildir.
Öğle  Yemeği: Kartepe/Maşukiye  ‘de   Serbest  alınacak  Olup  Tur  Ücretine  Dahil
Değildir.
Konaklama: Dönüş Günü Konaklama Yoktur!
Rota: İzmit – Kartepe   (30   km),   Kartepe – Sapanca   (25km), Sapanca – İstanbul
( 135 km)

» Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Milli Park Giriş Ücretleri
1 Gece Yarım Pansiyon Konaklama
Otelde 1 Akşam Yemeği



Otelde 1 Açık Büfe Sabah Kahvaltısı
Lüks Araçlar İle Ulaşım
Programda Belirtilen Tüm Geziler
Maşukiye Köy Kahvaltısı Seçmeli
Araç İçi İkramlar
Profosyenel Rehberlik Hizmeti

» Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Tüm Şahsi Harcamalar
Yemeklerde Alınan İçecekler
Kayak Ekipmanları
Skipass Ücretleri

» İptal İade Güvence Paketi
Tura çıkış gününden; 72 Saat (3 Gün) öncesine kadar rezervasyon iptal talebinde
bulunulması  veya  değişiklik  halinde  koşulsuz  %100  kesintisiz  iade  garantisi
sunuluyor.

Konaklamalı turlarda sigorta bedeli kişi başı 30 TL’dir.

» 1618 Nolu Zorunlu Seyahat Sigortası Kapsamı
Acentemiz tarafından tüm misafirlerimize ücretsiz olarak yapılan sigorta kapsamı 
detayları ; Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin 
verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Özel
sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır) 

» Önemli Bilgiler
 

Turumuz: Rehberlik,  ulaşım,  konaklama  ve  çevre  gezileri  ile  bir  paket  olup  ayrı
düşünülemez. Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade
edilmez. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur farklı bir tarihe ertelenebilir ya
da iptal olur. Böyle bir durumda SSCTur misafirlerine 1 (bir) gün öncesinden bizzat
haber  vermekle  yükümlüdür. Turlarımızda  kesinlikle  koltuk  numarası  sözü  ve
garantisi  verilemez.  Lütfen  bu  konuda  ısrarcı  olmayınız. 3-4  numaralı  koltuklar
rehberimize tahsis edilmiştir. 3 Günden fazla konaklamalı turlarda koltuk rotasyonu
uygulanmakadır. Araçlarımız  her  tur  için  belirlenen hareket  noktalarından bildirilen
saatlerde hareket eder, hareket saatinden en az 15 dakika önce kalkış noktasında
hazır olunuz. Yol yoğunluğu, trafik vb. sebeplerden aracın gecikmesinden SSC Tur
sorumlu tutulamaz. Geç kalan ve   tura katılamayan misafirlerimiz herhangi bir hak
talebinde bulunamazlar. T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz bu
turumuzda ayrıca fark ödemez.

Tura katılım tarihinden   önce tur görevlisi personelin iletişim numarası rezervasyon
esnasında vermiş olduğunuz telefon numarasına kısa mesaj   olarak gönderilecektir.
Vermiş  olduğunuz  iletişim  numarasının  doğruluğuna  veya  kullanılabilir  olmasına
dikkat  ediniz.  Aksi  takdirde  sorumluluk  tarafınıza  aittir.   Rehber  hava  koşulları  ve
olumsuz  yol  durumu gibi  gerekli  gördüğü takdirde,  tüm programı  gerçekleştirmek
kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Mücbir sebeplerden (olumsuz hava şartları, yol, doğal afet, bulunulan bölgedeki aşırı
yoğunluk, Trafik kazası vb.) veya misafirlerimize verilen zamanlamalara uymamaları



sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden SSCTur kesinlikle
sorumlu değildir.   Programda belirtilen oteller  standartları  ve mevkileri  bakımından
aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir.

Bölgelerde  verilen  serbest  zamanlar,  müze  ve  ören  yerlerinde  verilecek  serbest
zamanlar her turda farklılık göstermektedir. Tur rehberimiz tarafından düzenli olarak
misafirlere bildirilmektedir.  Profesyonel  Kokartlı  Tur  Rehberi  gezi  noktalarına  göre
programı  belirleyip,  uygun  saate  depar  verecektir.  Tura  katılan  her  misafir  tur
rehberinin bildireceği saate uymayı Kabul ve taaahüt etmiş sayılır. Otelllerden çıkış
saatleri  de  tur  rehberinin  belirleyeceği  program  dahilindedir.   Otellerde  standart
uygulanan Giriş - Çıkış saatleri Yurt içi Kültür Turlarında geçerli değildir. Rehberiniz
tarafından bir gün öncesinden saati bildirilecektir.

Kültür turlarımızın tamamında Erken Rezervasyon dahil  olmak üzere KADEMELİ 
FİYAT uygulaması bulunmaktadır.  Aynı tarihteki Paket Turun içindeki rezervasyon 
sayısı arttıkça fiyatları da kademeli olarak yükselecektir.  Ödeme alınmadan fiyat 
sabitleme yapılamaz.  

Turlarımızda  sunulan  Ekstra  Ücretli  Aktiviteler   (Balon  Turu,  Sıra  Gecesi,  Atv,
Teleferik Zipline, Yamaç Paraşütü, Tekne Turu,  Rafting, Fayton,  Kar Bisikleti  vb.)
özel  işletmelerce  hizmet  verilmektedir.  Hizmet  sağlayıcı  firmalar  fiyat  değişiklik
hakkını  saklı  tutar.  Ücretlerdeki  değişikliklerin  acentemizle  ilgisi  bulunmamaktadır.
Bayram  gibi  özel  günler  farklı  fiyat  uygulayabilmektedirler.  Bu  tür  ekstra  aktivite
ödemeleri Ssc Tur  ve tur programı dışında ekstra ödeme olup firmamızı bağlayıcı bir
uygulama değildir.  En son yayımlanan sirkü bir  önceki  sirküyü  geçersiz  kılar.  Bu
sirkü 22/01/2019 tarihinde hazırlanmıştır.

 

» İklim
İklim bakımından ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nin etkisi altında bulunmakla 
birlikte, coğrafi konumu nedeni ile başka komşu bölgelerin özelliklerinden de 
etkilenmektedir. Bolu; Karadeniz, Marmara ve Orta Anadolu ikliminden etkilenmekte, 
bu durum tarımsal yapıyı çeşitlendiren farklılıklara yol açmaktadır. Yüzey biçimlerinin 
farklılığı, denizden uzaklık ve yüksekliklerin etkileriyle il bütününde değişik iklim 
türlerine ve mikro-klima alanlarına rastlamak mümkündür.
Mudurnu İlçesi’nin batısı ile Göynük İlçesi’nin büyük bir bölümü İç Anadolu İklim 
Bölgesi içindedir. Yine Seben ve Kıbrıscık ilçelerinin güney bölümleri, İç Anadolu 
İklim Bölgesine yakınlıkları nedeni ile farklılık gösterirler. Bolu’da genellikle Karadeniz
kıyısında görülen ılıman iklimin, güneye doğru yükseltiler nedeni ile karasallaştığı 
görülmektedir. Bu geçiş özelliği, yörenin kuzey kesiminde serin yazlara, ılık kışlara ve
mevsimlere oldukça eşit dağılan yağışlara yol açar. Güneye inildikçe yükselti artar ve
yağışların dağılımı değişir. Yazlar kuraklaşır, daha sert iklim özellikleri belirir

 

» Tavsiyeler
Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir. 
.Yanınıza hırka v.b bir kıyafet, her an yağmur yağabileceği için yağmurluk, 
yapacağınız alışverişler için sırt çantası ve tabi ki en önemlisi fotoğraf makinesi ve 
yedek hafıza kartı yanınıza almayı unutmayınız.



» Kullanılacak Araçlar
Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre belirlenmektedir.
38 kişi ve üzeri Otokar Doruk MercedesTravego –Tourismo , Man Fortuna , 
Mitsubishi Safir, Neoplan Tourliner-Cityliner
31 kişiye kadar lüks Otokar SultanMaxi
27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan
18 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen Crafter araçlar kullanılır.
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.
NEOPLAN TOURLINER & CITYLINER
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, suısıtıcılı 
mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cdve dvd oynatıcı
MİTSUBİSHİ SAFİR
46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, suısıtıcılı 
mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cdve dvd oynatıcı
OTOKAR DORUK
38+1 koltuklandırma, Abs, Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, SesSistemi, 
15 Lcd Tv
OTOKAR SULTAN MAXİ
31+1 koltuklandırma, Abs,Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Sessistemi, 
15 Lcd Tv
ISUZU NOVO – ISUZU TURKUAZ - OTOKAR SULTAN
27+1 koltuklandırma, Abs,Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Sessistemi, 
15 Lcd Tv
MERCEDES SPRİNTER – VOLKSWAGEN CRAFTER
15 + 1 koltuklandırma, Abs,Asr, Klimalı, Ses sistemi, 15 Lcd Tv, Soğutucudolap, 
Sıcak su ünitesi

 


