
Günübirlik İğneada & Dupnisa Mağarası & Longoz Ormanları Turu 
Her Pazar Hareketle Günübirlik İğneada & Dupnisa Mağarası & Longoz Ormanları Tur Programı:

06.30: Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı 

06:50: Mecidiyeköy Aslı Börek Önü 

07:15:  İncirli Ömür Plaza 

Önünden Hareket ile Silivri güzergâhını takip ederek, Karadeniz kıyısında 22 km uzunluğunda geniş 
kumsala sahip İğneada'ya doğru yolculuk…

İlk olarak İğneada turuna yol üzerinde 2720 metre uzunlukta Dupnisa mağarası ile başlıyoruz. Kuru ve 
sulu olmak üzere iki bölünden oluşan mağara Istranca Dağları'nın derin vadilerle yarıldığı muhteşem 
coğrafyaya sahip Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyü yakınlarında bulunuyor. 

Dupnisa mağarası gezisi ve fotoğraf çekimleri sonrası dünyada sadece beş yerde var olan doğal yapısı 
bozulmamış Subasar (longoz ormanları) ormanlarına sahip, 671 bitki çeşidini barındıran, birçok eko 
sisteme ve zengin biyolojik çeşitliliğine sahip İğneada'yı geziyoruz. Şehir merkezinde öğle yemeği (ekstra) 
süresinin de içinde bulunduğu yaklaşık 1,5 saatlik serbest zaman veriyoruz. Sezonunda rehberiniz 
tarafından, hava şartlarına bağlı olmak üzere, yüzmeye de vakit ayırmak için en çok 2-2,5 saatlik bir 
zaman verilebilmektedir.

Sonrasında koruma altında olan Yedigöller Milli Parkı ile rekabet edecek güzellikteki Erikli - Mert -Hamam
- Pedina - Saka - Sülüklü ve Ramana isimleriyle anılan 7 göllerden hava şartları müsait olursa sadece Mert
gölünü gezmeye zaman ayırıyoruz. 

Hava şartlarına bağlı olarak Longoz Ormanlarını herkesin gezebilmesi için otobüsümüzün girmediği ancak
araç geçişine uygun yol boyunca geziyoruz. 

Longoz gezisini tamamlayıp akşam İstanbul’a dönüş yolculuğuna geçiyoruz. Sizleri aldığımız noktalarda 
indirirken diğer turlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle vedalaşıyoruz.

UYARI: Turumuz mağara içinde ve ormanda yürüyüşü içermektedir. Çamur ve toprakta yürüyüş olacağından uygun 
ayakkabı, uygun kıyafetler giymeniz önerilir. İğneada kasabası 2500 nüfuslu küçük bir kasaba olduğundan çok fazla 

yemek yeri alternatifi yoktur. Acente yetkilisi tarafından öğle yemeği için öneri yapılmaktadır. Yemek yerlerinin 
eksik ya da kusurlu hizmetinden dolayı acente sorumlu tutulamaz. 



Ücrete Dahil Olan Hizmetler:

 Lüx araçlar ile gidiş dönüş ulaşım 

 Araçta su ikramı

 Rehberlik hizmetleri

 Programdaki Çevre gezileri

 Dupnisa Mağarası giriş ücreti : 9 TL (Sezon içinde fiyat değişebiliyor)

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler:

 Öğle Yemeği,

 Yolda ve mola yerlerinde yapılan harcamalar,

NOT:  Turu satın alan misafirlerin ek hizmet bedeli kapsamında; otoyol, otopark ve milli park girişleri için kişi 
başı 30 TL ödemesi gerekmektedir. Bu ücret rehber tarafından otobüs kalkışında toplanacaktır.6-12 yaş çocuklar 
dahil tura katılan herkesin ödemesi zorunludur. 

Turun başlama tarihine 6 – 1 gün kala yapılan iptallerde ve turun kaçırılması durumunda geri ödeme yapılmaz. 
Ödenen tur bedeli iade edilmediği gibi acente ek hizmet bedellerini de katılmayan müşteriler ödemek 
zorundadırlar.

UYARI :  Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını
saklı tutar. Konaklamalı turlar da hareket tarihinden 2 gün önce,  günübirlik turlarda ise 1 gün
önceden acente misafirlerine bildirimde bulunur. Yasal süreç olduğundan tazminat hakkı yoktur.

ULAŞIM BİLGİSİ :  Tur araçlarımız, özel olarak turizm için tasarlanmış yatar koltuklu ve klimalı katılımcı 
sayısına göre Mercedes Travego & Tourismo & 403 & Man Fortuna ve Temsa Safir model araçlar ile 
turlarımız gerçekleştirilmektedir.

HATIRLATMA: Acentemiz kişi sayısı düşük turlarda ISIZU TURKUAZ, MUTSIBISHI PRESTİJ, MERCEDES 
SPRINTER veya VOLKSWAGEN CRAFTER gibi araçları kullanma hakkını saklı tutar.

ÖNEMLİ: Tatilalsana, TÜRSAB 7868 Belge No ile turlarını düzenlemektedir. (1618 no’lu yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, 
rehberlik, yemek hizmetlerinden biri veya birkaçının bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence gibi her türlü organizasyonu 
kapsayan faaliyetleri ancak TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri yapabilir. Dernekler, vakıflar, kulüpler, okullar, resmi ve özel 
kurumlar acenteler olmaksızın tur ve yukardaki faaliyetleri düzenleyemez. Turların  Atomtur - Tatilalsana  gibi TÜRSAB üyesi 
acenteler tarafından yapıldığına emin olun.)

GENEL ŞARTLAR: 

Gezi süresi 1 gündür. 
En son sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. 
Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında ATOM TUR – TATİLALSANA turu  1  gün önceden haber vermek kaydı ile iptal ya da erteleme hakkını 
saklı tutar.  Turun iptali durumunda ATOM TUR – TATİLALSANA iptalini bizzat bildirmek zorundadır. Yasal süreç olduğundan tazminat hakkı 
yoktur.
0-6 yaş çocuklar koltuk talep edilmediği taktirde ücretsizdir. 7-12 yaş çocuk indirimi uygulanmaz.
Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez. 
Bütün fiyatlarımıza KDV dahildir.
NOTLAR



Rehberimiz belirtilen programa mümkün olduğunca uymak kaydı ile beklenmeyen hava ve yol şartlarına göre tur programında değişiklik 
yapabilir. Rehberin tur sırasında verdiği saatlere misafirler tarafından uyulmaması sonucunda, tur programında yazdığı halde gezilemeyen 
yerlerden Atom tur-Tatilalsana sorumlu değildir. Tur öncesi ve tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle ve mücbir sebepler ile yapılamayan 
turlarda Atom tur Tatilalsana’nın sorumluluğu yoktur. Turlarımız otel, otobüs, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür, ayrı ayrı 
düşünülemez. Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez. 
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