
GÜNÜBİRLİK YEDİGÖLLER DOĞA TURU 

 

TÜRSAN DİNLENME TESİSLERİ - SERPME KAHVALTI 

Bir doğa harikasıdır Yedigöller, yedi gölün olağan üstü beraberliğidir. 

Yedigöller’in her mevsimi bir başka güzel ama İlkbahar ve Sonbaharı 

kaçırılmayacak zamanlarıdır. Şimdi Yedigöller zamanı Gelin bu bahar 

doğa’nın canlanışını Yedigöller’de birlikte karşılayalım. 

» ARAÇ KALKIŞ NOKTALARIMIZ 

06:00 İncirli  Doğtaş Mobilya Önü 

06:30 Mecidiyeköy Doğtaş Mobilya Önü 

07:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü  

07:15 Kartal Köprüsü Altı 

07:30 Çayırova Mc Donald's Önü   

» TUR PROGRAMI 

Siz misafilerimiz ile buluşmamızın ardından Araç içi ikramlar ile yolumuza devam edip 

Yedigöller’e varıyoruz. Başta zambak, sıklamen, çiğdem ve orkide olmak üzere toplam 236 

adet bitki türünü içeren Milli Park, yurdumuzun en güzel karışık doğal ormanlarına da sahip 

olan bölgede ilk olarak Kapankaya Tepesi Manzara Seyir Yerine çıkılarak gölleri ve vadideki 

eşsiz peyzaj güzelliklerini görüyoruz.  Eski Geyik üretme çiftliği alanı, İncegöl, Sazlıgöl, 

Kurugöl ve Nazlıgöl, Dilek çeşmesi çevresinde yapacağımız gezilerimiz sonrası tavuk-köfte-

sucuk ve içecek’ten oluşan öğlen yemeği sonrası Büyük gölçevresi, Seringöl, eski Alabalık 

üretme alanı, Deringöl, Şelale, Gülenkayalar’ı geziyoruz.16:30 'da hareket edip üzerinden 

yolumuza devam ederek belirli yerlerde vereceğimiz molalar sonrası Saat: 22.30 

civarlarında İstanbul'a varıp bir başka organizasyonda görüşmek üzere vedalaşıp 

ayrılıyoruz. 

 

Sabah Kahvaltısı:Türsan Dinlenme Tesisleri - Serpme Kahvaltı 

 

» FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

- Lüks Araçlar İle Ulaşım 

- Araç İçi İkramlar 

- Milli Park Giriş Ücreti  

-Profesyonel Rehberlik Hizmetleri 

- Hereke'de Kahvaltı Tabağı 

» FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

- Tüm Şahsi Harcamalar 

- Öğlen Yemeği(Köfte ekmek , Sucuk ekmek , meşrubat, Çay) 

- Yemeklerde alınan ekstra içecekler. 

» ÖNEMLİ BİLGİLER 

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. 

Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından bildirilen saatlerde hareket eder. 

Hareket saatinden en az 15 dakika önce hareket noktasında hazır olunuz.  Araçlarımız  hareket 

saatinde  hareket etmektedir. Yol yoğunluğu ve trafik gibi sebeplerden aracın gecikmesi 

durumundan acente 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. En son yayımlanan 

sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. Bu sirkü 11/10/2018 tarihinde hazırlanmıştır. 

 

» KULLANILACAK 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 

 


