
YEDİGÖLLER ÇADIR KAMPI TURU 1 GECE
ÇADIR  KONAKLAMALI  (TÜM  KAMP
MALZEMELERİ  VE  2  ÖĞÜN  YEMEK
DAHİLDİR)

GEZİLECEK YERLER:

Yedigöllerin eşsiz manzarası’nda çadır konaklamalı doğa ve yürüyüş turumuzda tüm ekipmanlar
bizden…



PROGRAM:

1. Gün Cumartesi:

PROGRAM:

06:30 Mecidiyeköy Eski Teknosa Önü
06:50 Kadıköy Evlendirme Otoparkı
07:00 Bostancı Köprüsü
07:10 E-5 Kartal Köprüsü
07:20 Çayırova Mc Donald’s

Sabah İstanbul ‘dan yukarıdaki kalkış noktalarından  hareketle saat 12:30- 13:00 gibi   Yedigöller
Milli  Parkı’na  vardıktan  sonra  mangallarımızı  yakıyor  ve  öğle  yemeğimizi  alıyoruz.  Öğle
yemeğinden sonra lavabo ve tuvaletlerin yakınında bulunan kamp yerimizi belirleyip çadırlarımızı
kuruyoruz.

Çadırlarımıza  yerleştikten  sonra  akşam  yemeğine  dileyenler  akşam  yemeğine  kadar  serbest
zamanda fotoğraf çekmek için kısa yürüyüşler yapabilirler.  Akşama ateşimiz için odun  toplayabilir
 ya  da  yemekler  konusunda  rehbere  yardıma  edebilirsiniz.  Serbest  zamanınızı  dilediğiniz  gibi
değerlendirebilirsiniz.  Geceyi  akşam  yemeğinden  ateş  başında  eğlenceli  sohbetlerle
noktalıyoruz…

2.Gün Pazar:

Sabah göl kenarındaki çadırlarımızın yanında muhteşem manzara eşliğinde kahvaltımızı ettikten
sonra saat 10.00 ‘ da tüm bölgeyi içeren yürüyüşümüze başlıyoruz.  Göllere ve şelaleye yapılan 2
saatlik  yürüyüşten  sonra  çadırlarımızı  topluyoruz  ve  öğle  yemeğini  dönüş  güzergahımızda
rehberimizin belirleyeceği bir yerde yedikten sonra İstanbul‘a hareket ediyoruz.  İstanbul’a varış ve
bir başka ATOMTUR - TATİLALSANA etkinliğinde buluşmak ümidiyle güzel anılarla ayrılıyoruz.

Not: Doğa turlarınında olabilecek ekstra durumlarda  Atom Tur  turun gidişatında ve programında
genel  yapıyı  ve  amacı  bozmayacak  her  türlü  değişikliği  yapma  hakkını  saklı  tutar.  Hastalık,
yaralanma, kamp ekipmalarının zarar görmesi, mekanik arızalar, resmi izinler, hava koşulları ve
önceden kestirilemeyen  durumlarda tur   rehberi  tur  programında her  türlü  değişikliği  yapabilir.
Rehberlerimiz  tecrübeli dağ ve doğa rehberleridir.

1618 nolu yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek hizmetlerinden biri veya birkaçının
bulunduğu  gezi,  spor,  toplantı,  eğlence gibi  her  türlü  organizasyonu  kapsayan  faaliyetleri
ancak TURSAB üyesi seyahat acentaları yapabilir.  Dernekler, vakıflar,  klüpler, okullar, resmi ve



özel kurumlar acentalar olmaksızın tur ve yukardaki faaliyetleri  düzenleyemez. Lütfen gezinizin
Türsab üyesi acentalar ile yapıldığına emin olun.

AKTİVİTELER:

Aktivite

Turumuz çadır kampıdır. Kamp deneyimi, fotoğraf ve yürüyüş aktivitelerini içerir.

Yürüyüşler çok zorlayıcı olmayan, kolay yürüyüşlerdir. Herkes katılabilir.

Turun Farkı

Turumuz bir kamp turudur. Sabaha kadar yanan ateş başında sohbetler edip eğleneceğiz.

Fotoğraf çekmek için bolca vaktiniz olacak.

Not: Çadır deneyimi olmayanlar, İlerleye zamanlarda Dağ Kamplarımıza katılmak isteyenler için iyi
bir deneyim olacaktır.

Çadırın konforunu beklentiniz üst düzeydeyse hayal kırıklığı yaratabilir ama çokta rahatsızlık verici
 bir konaklama olmadığını keşfedeceksiniz.

TURUN ZORLUK DERECESİ:

Zorluk Derecesi

Kolay bir turdur. Birbirine çok yakın olan gölleri dolaşmak yaklaşık 2 saat sürmektedir.

KİMLER KATILABİLİR:

Her yaştan ciddi sağlık problemi olmayan herkes katılabilir.

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR:

 

 Profesyonel rehberlik hizmeti

 Kamp konaklama

 Tüm kamp malzemeleri (çadır, uyku tulumu, mat )

 Ulaşım

 Yemekler (Kahvaltı (1), akşam yemeği (1)

 Kampta gece boyunca hiç sönmeyen ocağımızdan sınırsız çay ,

 Sürpriz İkramlar.

 

Yemekler

Cumartesi (yolda):  Otobanda mola yerinde ( Ekstra)

Cumartesi öğle: Milli park girişinde barbekü; Sucuk Ekmek +İçeçek 20-25 TL ( Ekstra) 

Cumartesi akşam:  Mangalda köfte ya da sucuk, közde mısır, salata



domates, biber, şarap, kola, fanta.

Pazar kahvaltı: Beyaz Peynir, kaşar peynir, domates, salatalık, zeytin, zeytin ezmesi,

reçel, çay, kahve.

Pazar öğle: Dönüşte Milli parkta ya da Otobanda Mola yerinde ( Ekstra)

TUR ÜCRETİ DIŞINDAKİLER:

 Kişisel harcamalar.

 Milli park girişi

Kamp alanı ücreti,Kişisel İhtiyaçlar

Yedigöller  yerleşim  yerlerine  uzak  olduğundan  dolayı  pilleriniz,  filminiz,  ilaçlarınız  ve  sürekli
kullandığınız özel ihtiyaçlarınızı önceden temin ediniz.

Not: Milli Park girişi, Çadır Kamp yeri ücreti ve otoyol ücretleri için 70 TL toplanacaktır. Dileyenler
rezervasyon  esnasında  da  ödeyebilirler.
Tura tek kişi katılanların 80 tl single farkı ödemeleri gerekmektedir.

KONAKLAMA:

Grup Sayısı Ve Konaklama:

Minimum katılımcı sayısı: 8

Maximum katılımcı sayısı: 20

Konaklama:

Milli  Park tarafından belirlenen kamp yerlerinden   Büyük Göl ya da Nazlı  Göl kenarında kamp
kuruyoruz.

Çadırlarımız yağmur geçirmezdir.

2 kişilik, 3 kişilik, çadırlarımız  mevcuttur.

Ulaşım bilgisi:
Tur araçları, turizmde kullanılan ve özel olarak turizm için tasarlanmış yatar koltuklu ve klimalı katılımcı sayısına göre 27-31 Kişilik İsuzu
Turkuaz,  Otokar-Sultan,  17-19 Kişilik  Volkswagen  Volt  veya  Mercedes  Sprinter  Minibüs,  7-10  Kişilik  Volkswagen Transporter  veya
Mercedes  Vito  -  Viano  ile  seyahat  edilmektedir.  Araçta  ön  koltuk  garantisi  verilmez.  Acentenin  belirlediği  koltuklara  oturmak
zorunludur.

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 3 gece 2 gündür, konaklama 1 gecedir.
En son sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. 
Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında ATOM TUR – TATİLALSANA turu  2  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.
Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında tek bir çocuk için kullanılır. 7-12 Yaş çocuklar koltuk almak zorundadırlar ve 280 tl bedeli 
araçta rehbere ödemelilerdir. 0-6 yaş çocuklarda Koltuk talep edilirse 200 TL bedeli araçta rehbere ödemelilerdir. 0-6 yaş 
çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir.
Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez. 

Turun başlama tarihine 6 – 1 gün kala yapılan iptallerde ve turun kaçırılması durumunda geri ödeme yapılmaz. Ödenen tur bedeli iade 
edilmediği gibi acentenin ek hizmet bedellerini de katılmayan müşteriden talep etme hakkı vardır.

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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