Gezinoks Turizm www.gezinoks.com
Tur İsmi: İğneada, Dupnisa Mağarası, Kıyıköy Turu
Konsept: Açık Büfe Sabah Kahvaltısı Dahil
Ulaşım: Lüks Araçlar ile Ulaşım
Rehber: Türkçe Rehber
Süre: Günübirlik
Rota: Dupnisa Mağarası, İğneada Longoz Ormanları, Kıyıköy
Aşıklar Tepesi, Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy Kalesi

İğneada, Dupnisa Mağarası, Kıyıköy Turu

Hareket
06:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otopark Önü
06:30 Mecidiyeköy Trump Tower Önü
06:50 İncirli Ömür Plaza Önü

1.Gün:
İstanbul, Dupnisa Mağarası, İğneada Longoz Ormanları, Kıyıköy Âşıklar Tepesi , Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy Kalesi
Belirlenen kalkış noktalarından siz değerli misafirlerimiz ile buluşmanın ardından açık büfe sabah kahvaltımızı almak üzere
Selimpaşa Metro tesislerine doğru yola çıkıyoruz. Burada yapacağımız keyifli bir kahvaltının ardından sonraki rotamız
Dupnisa Mağarası. Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bulunan Trakya’nın turizme açılmış tek mağarası olan Dupnisa
Mağarasını rehberimiz eşliğinde geziyoruz. İkinci Jeolojik Zaman’da ait mağara; İçinden nehir geçen, 3 km’den uzun
galerisiyle, görülmeye değer güzellikteki el değmemiş sarkıt ve dikitleriyle ünlü Dupnisa Mağarası gezimizin ardından
İğneada'ya hareket ediyoruz. Vereceğimiz öğlen yemeği molasından sonra rehberimizden Longoz ormanları hakkında bilgi
alarak serbest zaman veriyoruz. Verilen serbest zamanda isteyen misafirlerimiz Longoz ormanlarında Kano gezintisi
yapabilir ya da ATV ile safari turu yapabilirler. İğneada'dan sonra yolculuğumuza Karadeniz'in ıssız kalmış başka sahil
kasabasına olan Kıyıköy ile devam ediyoruz. Kıyıköy, Kırklareli sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı, doğal güzellikleriyle öne
çıkmış bir sahil kasabasıdır. Karadeniz kıyısındaki bu kasabanın etrafı ormanlarla çevrili olup Pabuçdere ve Kazandere
dereleri de Karadeniz'e bu kasabadan dökülmektedir. Dünyanın en eski taş oyma manastırlarından Aya Nikola
Manastırının eşsiz tarihi güzelliğine tanık olduktan sonra rehberimizden burasıyla ilgili ayrıntılı bilgi alarak manastır gezimizi
tamamlıyoruz. Kıyıköy turumuzun son durağı. Keyifli geçen vakitlerimizin ardından tüm bu güzelliklere veda ederek
İstanbul'a hareket ediyoruz, akşam saatlerinde sizleri aldığımız noktalara bırakarak bir daha ki Gezinoks organizasyonunda
yeniden buluşmak dileği ile ayrılıyoruz.

Sabah Kahvaltısı: Selimpaşa’da Açık Büfe alınacak olup tur ücretine dâhildir.
Öğle Yemeği: İğneada Rota Balık Restaurant. (Köfte veya balık menüsü)
Rota : İstanbul - İğneada ( 224 km ) , İğneada - İstanbul ( 224 km )

İptal ve İade Güvence Paketi
İptal Güvence Paketi satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir neden
belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur ücretinin tamamı, hiçbir kesinti
yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır. Konaklamalı turlarda sigorta bedeli 3 gün konaklamaya kadar 25 TL 4 gün ve
üzeri konaklamalarda 40 TL dir.Tüm Kültür turları ürünlerimizde kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa sunulmuş
olan paket tur içindeki rezervasyon sayısı yükseldikçe (Turun doluluk oranı arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak
yükselmektedir. Bu durumda ön ödeme almadan fiyat sabitleme yapılamamaktadır.Yeterli katılım oluşmadığında en yakın
hareket noktasına biletleme yapılarak misafirlerimizin tura katılımı sağlanabilir. Tur bitiminde varılacak saatler ile alakalı
bilgiler paket programda yazdığı gibi olup, mücbir sebeplerle gelişecek gecikmelerden Gezinoks sorumlu değildir.
Misafirlerimiz alındığı noktalarda bırakılacaktır. Trafik Kanunu gereğince araçta bulunulan tüm seyahat sürecinde emniyet
kemeri takılması zorunlu olup, aksi haldeki durumlarda Gezinoks sorumluluğu yoktur.Araç içerisindeki kişisel tüm eşyaların
sorumluluğu mola vb. yerlerde kişiye aittir. Gece Turları, Ekstralar; Tüm Gece Turları Ekstra Olup Katılıma ve Kişi
Fiyatlarımıza Dahil Olan Servislerimiz:
Açık Büfe 1 Sabah Kahvaltısı
Lüks Araçlar ile Ulaşım (kişi sayısına göre araç detayları aşağıda yer almaktadır.) Profesyonel
Rehberlik hizmetleri
Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri (Dupnisa Mağarası Girişi)
Gezinoks Otobüs içi İkramları
Gezinoks güvencesi
1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası
EK BEDEL : Turu satın alan misafirlerimiz rehberlik hizmetleri, araçla toplu olan milli park girişleri, otoyol geçişleri,
otopark ücretleri için kişi başı 60 TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber tarafından araçta toplanacak olup
zorunludur.
Fiyatlarımıza Dahil Olmayan Servislerimiz:
Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler
Öğlen Yemeği (Köfte veya balık menüsü)
Tüm Özel Harcamalar
Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar
Müze Kart ( Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Müzelere Giriş İçin Gereklidir.)
Önemli Bilgiler:
Paket fiyatlarımız otel, ulaşım ve çevre gezilerini kapsamaktadır. Tur Paketlerinde uygulanan çocuk indirimleri iki yetişkin
yanında tek bir çocuk için kullanılır. 0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir. Turumuz; rehberlik, ulaşım,
konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup ayrı düşünülemez. Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar
geri iade edilmez.Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa göre aynı standartlarda olmak kaydı ile değişiklik
yapılabilir. Mola yerlerimiz; yoğunluk, tadilat vb. gibi mücbir sebeplerden ötürü mevki ve hizmet standartları açısından aynı
olmak kaydıyla değiştirilebilir. 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
(hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden gezinoks kesinlikle
sorumlu değildir.Tur programında yer alan gece turları gibi ekstra turlar kişi sayısı ve mevcut personelin şartlarına bağlı
olarak gerçekleştirilir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlar tüm yolcuların katılımı olmasa dahi gerçekleştirilecektir. Yol üzeri
yapılacak olan ekstra turlarda; tura katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından şehre girmeden önce yer alan
dinlenme alanlarına veya şehir merkezlerine yönlendirilecektir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlara katılmak istemeyen
yolcular, mola yerinde beklemeyi kabul ederek tura katılmışlardır. Rezervasyon esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve
garantisi verilemez. Rezervasyona girilen ulaşım ve otel notlarının garantisi yoktur.
Uzun turlarımızda her gün sıra atlayacak şekilde yer değişimi (Rotasyon) olmaktadır. Kısa turlarımızda rotasyon uygulanmaz.
Bu uygulama en az 4 (Dört) gece konaklamalı turlarda geçerlidir. Araçlarda bulunan 3 ve 4 numaralı koltuk rehber ve

yardımcısına aittir.Uçaklı Turlarımızda, Uçak ile ilgili bölümlerde havayolu sözleşmesi geçerlidir. İptal Sigortaları Uçak
ulaşımını kapsamaz. Turlarımızda kademeli fiyat sistemi mevcuttur. İlan edilen fiyat en düşük sınıftan açılan fiyattır. (Uçaklı
tur programlarında 'ekonomik sınıf' kullanılmaktadır.)Turumuzda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde; iptal hakkı tur hareket
tarihinden 3 gün öncesine kadar gezinoks de saklıdır. Böyle bir iptal durumunda gezinoks misafirlerine bizzat haber
vermekle yükümlüdür. 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura
katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında
bulundurulması zorunludur. Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda
bulundukları ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.1618 nolu zorunlu seyahat sigortası kapsamı
Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi
masraflarını karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır.İptal Güvence Paketi satın almış olduğunuz paket
turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal
sonrasında ödemiş olduğunuz tur ücretinin tamamı, hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır.Tüm Kültür
turları ürünlerimizde kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa sunulmuş olan paket tur içindeki rezervasyon sayısı
yükseldikçe (Turun doluluk oranı arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu durumda ön ödeme almadan fiyat
sabitleme yapılamamaktadır.Yeterli katılım oluşmadığında en yakın hareket noktasına biletleme yapılarak misafirlerimizin
tura katılımı sağlanabilir. Tur bitiminde varılacak saatler ile alakalı bilgiler paket programda yazdığı gibi olup, mücbir
sebeplerle gelişecek gecikmelerden gezinoks sorumlu değildir. Misafirlerimiz alındığı noktalarda
bırakılacaktır. Trafik Kanunu gereğince araçta bulunulan tüm seyahat sürecinde emniyet kemeri takılması zorunlu olup, aksi
haldeki durumlarda gezinoks sorumluluğu yoktur.Araç içerisindeki kişisel tüm eşyaların sorumluluğu mola vb. yerlerde
kişiye aittir. Gece Turları, Ekstralar; Tüm Gece Turları Ekstra Olup Katılıma ve Kişi Sayısına Bağlı Olarak
Kullanılacak Araçlar:
Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre belirlenmektedir.
38 kişi ve üzeri Otokar Doruk Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir, Neoplan Tourliner-Cityliner 31
kişiye kadar lüks Otokar Sultan Maxi
27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan
18 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen Crafter araçlar kullanılır.

www.gezinoks.com

