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Maşukiye Ormanya Sapanca Turu

Maşukiye, Ormanya, Sapanca

Belirtilen noktalardan hareket ederek serpme kahvaltımızı alacağımız Hereke'de bulunan denize 
sıfır tesisimize varıyoruz. Kahvaltımızın ardından ilk durağımız olan Ormanya'ya doğru hareket 
ediyoruz. 10 yılı aşan araştırma ve planlama süreci sonunda ortaya çıkarılan Ormanya Doğal 
Yaşam Parkı projesine 2014 yılında başlanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda ve koordinasyonunda gerçekleştirilen ve doğal 
çevresiyle birlikte 4 bin dönümlük alana yayılan Ormanya Doğal Yaşam Parkı Dünya’nın üçüncü, 
Avrupa’nın ise en büyük doğal yaşam alanı olma özelliğine sahiptir. Bitki ve hayvanların doğal 
koşullarına en yakın ortamda yaşamaları için tüm ihtiyaçların yerine getirildiği Ormanya Doğal 
Yaşam Parkı’nda ziyaretçiler için de tüm detaylar titizlikle düşünülmüştür. Her yönüyle dünya 
ölçeklerinde bir proje olan Ormanya; doğal yaşamın korunması ve turistik amaçlı kullanımın bir
araya getirildiği özgün bir model ortaya koymaktadır.
Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda Ormanya, Türkiye’nin en önemli doğa turizm 
destinasyonu olma potansiyeline sahiptir.
Ormanya'da vereceğimiz serbest zamanda dileyen misafirlerimiz buradaki kafeteryalarda bir 
şeyler yiyip içebilirler (Ekstra). Ardından tekrar otobüsümüze binerek eski adı Voçbe Hable olan 
Kartepe’nin eteklerinde, yemyeşil doğası ve tertemiz orman havasıyla yenilenmenizi sağlayacak 
Maşukiye'ye varıyoruz.
Misafirlerimiz Maşukiye’de doğa içerisinde yürüyüş, atv safari, zipline veya utv turu gibi 
aktivitelere katılabilirler. ATV kullanımı ve güvenlik hakkında 10-15 dakikalık bilgi veriliyor. Bu 
kısa ve önemli bilgilerin ardından ilk grubumuz rehber önderliğinde safariye başlıyor. Safari 
yaklaşık 45 dk sürmektedir. Bu aktivite boyunca orman içerisinde kayın ağaçlarının arasında 
patika yollarda zorlu bir yolculuk yapacağız. Patikalardan, derelerden, sulardan geçerek 
Samanlı Dağı’nın hoş

Tur Hareket Detayları

07:00 Bakırköy Doğtaş Önü
07:30 Mecidiyeköy Mado Önü
08:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Yanı
08:20 Kartal Köprüsü Altı (Ankara Yönü)
08:40 Çayırova Mc Donald`s Önü



manzaralarını resimlemek için kısa molalar veriyoruz. Ehliyet şartı aranmamaktadır 16 
yaşını doldurmuş ve ağır sağlık problemi olmayan herkes safari turlarına katılabilir.)
Maşukiye gezimiz sonrasında yaklaşık 30~35 dk sürecek olan kısa bir yolculuğun ardından 
Sapanca Gölü turistlik tesislerinin olduğu sahil şeridine ulaşıyoruz. Siz değerli misafirlerimize 
vereceğimiz serbest zamanda dileyen misafirlerimiz göl kenarında yürüyüş yapabilir, göl 
üzerinde yaz aylarında bulunan deniz bisikletlerine binebilir veya günün yorgunluğunu atmak için
göl manzaralı kafelerde vakit geçirebilirler. Serbest zamanımız sonrasında tekrardan 
otobüslerimize binerek İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz.

Kahvaltı dahildir.
   Öğle Yemeği Maşukiye’de Kiremitte Alabalık, Salata, İçecek, Çay ikramı (Ekstra)

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 Sayısına Bağlı Olarak 
gerçekleştirilir.

Fiyatlarımıza Dahil Olan Servislerimiz:

Hereke'de Serpme Kahvaltı 
Tur Liderliği
1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası 
Tüm Çevre Gezileri
Araç içi İkramlar

Fiyatlarımıza Dahil Olmayan Servislerimiz:
Müze ve Ören Yeri Giriş 
Ücretleri Kişisel Harcamalar
Öğle Yemekleri ATV
Safari Turu
Zipline - At Binme Etkinlikleri



EK BEDEL : Turu satın alan misafirlerimiz rehberlik hizmetleri, araçla toplu olan milli park girişleri, 
otoyol geçişleri, otopark ücretleri için kişi başı 30 TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber

 tarafından araçta toplanacak olup zorunludur.

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 değişiklik gösterebilir.



www.gezinoks.com

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 Sayısına Bağlı Olarak gerçekleştirilir.Kullanılacak Araçlar:

27 Kişilik: Otokar Sultan Maxi & Isuzu Novo Lux
35 Kişilik: Otokar Sultan Mega 
Mitsubishi Safir
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