
 

Günübirlik Maşukiye - Sapanca - Abant 
Turu 
 

1.Gün Tur Güzergahı 

 06:00 Beylikdüzü Shell Benzin İstasyonu 

 07:00 Merter Metro istasyonu otoparkı 

 07:30 Gayrettepe Metro İstasyonu(Denizbank karşısı) 

 08:00 Zeynep Kamil Oto Pazarı 

 08:20 Kartal Yemek Center 

 08:30 Gebze Center Önü 

 09:15 İzmit Halkevi Önü (Asya Otel Karşısı) 

 

TatilSA’nın konforlu otobüsleri ile yaptığımız yolculuk sonrasında Maşukiye'ye ulaşıyoruz. Maşukiye; 

Samanlı Dağı Kartepe eteklerinde yer alan, orman içinden akan Yayla Derenin oluşturduğu çağlayanlar 

üzerine kurulu restoran, çiftlik, piknik alanları, seyir terasları, pınarlar arasında bir huzur beldesidir. 

Doğa ile baş başa kalıp, orman içinde dolaşıp, toprağa basıp, su ve kuş sesi dinleyip, haftanın 

yorgunluğunu burada atabilirsiniz. Masukiye'de aldığımız kahvaltı (ekstra) sonrası verilen serbest 

zamanda dileyenler yürüyüş yapabilirler. Dileyen misafirlerimiz de Atv kiralayabilir veya Zipline ile 

uçmanın keyfine varabilirler. (Ekstra) Ardından şehir gürültüsünden ve stresinden kaçmak isteyenlerin 

tercih ettiği mekânlardan biri olan Sapanca'ya ulaşıyoruz. Dileyen misafirlerimiz göl kenarında yürüyüş 

yapabilir, fotoğraflar çekebilirler. Serbest zaman sonrasında dileyen misafirlerimizin reçel, pişmaniye 

vb yöresel ürünlerin tadına bakabileceği ve aynı zamanda alışveriş yapabileceği noktada verilen mola 

sonrasında Abant’a doğru hareket ediyoruz. Rehberimiz tarafından belirtilen noktada öğle 

yemeklerimizi alıyoruz. Yemek sonrası doğanın eşsiz yaratıcılığı ve ortaya çıkan muhteşem manzarası 

ile Abant Gölüne ulaşıyoruz. Abant Gölü etrafında dileyen misafirlerimiz serbest zamanlarını doğa 

yürüyüşü yaparak geçirebilirler. Göl çevresindeki yürüyüşümüz esnasında Abant’ın tertemiz havası ile 

kendimizi yenilerken, muhteşem yansıma fotoğrafları çekme fırsatımız da olacak. Abant Gölünde 

yapacağımız yürüyüşün ardından dileyen misafirlerimiz göl kıyısındaki köy pazarında alışveriş yapabilir, 

göl etrafında Fayton turuna katılabilirler. (Ekstra) Abant Gölünde geçireceğimiz bu keyifli zamanların 

sonrasında Rehberimizin belirteceği saatte aracımıza biniyoruz. Hiç bitmesin isteyeceğiniz bu kısa ama 

oldukça keyifli günün sonrasında İstanbul ' a dönüş yolculuğumuz başlıyor. İstanbul'da siz değerli 

misafirlerimizi aldığımız kalkış noktalarında bırakarak, bir başka TatilSA organizasyonunda buluşmak 

dileğiyle sizlere veda ediyoruz. 
 



 

             (13 ve 27 EKİM PAZAR HAREKET) 

 

 

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
Lüks Otobüsler İle Ulaşım (Kişi sayısına göre araç detayları aşağıda yer almaktadır.) 
Rehberlik Hizmetleri 
Çevre Gezileri   
TatilSA Otobüs İçi İkramları 
Sabah Kahvaltıları, Öğle Yemekleri ile İçecekler (Sadece yemekli opsiyonda ücretsiz) 
Milli Park Girişleri                            
TatilSA 1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası 
 
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
Tüm Özel Harcamalar 
Ekstra Turlar 
Mola Yerlerinde Yapılan Tüm Harcamalar 
 

 

Katılım Koşulları 

Rezervasyon esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen 

ulaşımların garantisi yoktur. 

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. Araçlarda bulunan 3 ve 4 numaralı koltuk rehber ve yardımcısına 

aittir. 

 

 

 

 

 

 



 
İptal İade Şartları 

Turumuzda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde; iptal hakkı tur hareket tarihinden 20 gün öncesine 

kadar TatilSA’da saklıdır. Böyle bir iptal durumunda TatilSA misafirlerine bizzat haber vermekle 

yükümlüdür. 

 

Hafta Sonu Turlarımız Bölge yoğunluklarına bağlı olarak mevcut programın içinde gün değişikliği 

yapılarak aynı programı gerçekleştirir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlar tüm yolcuların katılımı olmasa 

dahi gerçekleştirilecektir. Ekstra turlarda; tura katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından 

şehre girmeden önce yer alan dinlenme alanlarına ve ya şehir merkezlerine yönlendirilecektir. Yol 

üzerinde yapılan ekstra turlara katılmak istemeyen yolcular, mola yerinde beklemeyi kabul ederek 

tura katılmışlardır. 

Program zamanlamasında (gün içerisinde gezilecek vizit noktalarının sırasında ve ya günler arasında) 

hava durumu, yol durumu vb. gibi nedenlerle rehber gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. 

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) veya misafirlerimizin rehberimizin 

verdiği zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden 

TatilSA kesinlikle sorumlu değildir. 

Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları 

ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

 

Öneriler 

Tura çıkılan bölgenin coğrafi yapısına, hava şartlarına ve tur konseptine uygun kıyafet, aksesuar ve 

ayakkabı (bot, terlik, sandaleti, su ayakkabısı vb.) tercih edilmelidir. 

Tur esnasında fotoğraf ve video çekme imkanı bulacağımızdan dolayı, bu cihazlara ait pil, Powerbank 

(taşınabilir güç kaynağı), şarj aleti, harici bellek gibi malzemeleri yanınıza almayı unutmayınız. 

Tura çıkarken düzenli kullandığınız ilaçları yanınıza alınız ve mevsimsel ya da süreklilik arz 

eden (Alerjik, Kronik ve Kalıtsal) rahatsızlıklarınızı rehberinize bildiriniz. 

Tura çıkarken kişisel bakım ürünlerinizi (şampuan, krem, diş macunu vb.) yanınıza almayı unutmayınız. 

Tur esnasında otobüs içerisinde veya yanınızda bulundurmanız gereken eşyalar için sırt  çantası almayı 

unutmayınız. 

Seyahat esnasında yolculuğu keyifli hale getirecek (tercihinize göre) kitap, dergi, müzik çalar vb. 

yanınıza alabilirsiniz. 

 

 

 

 

 



 
Turlarımızda kullanılan araç tipleri kişi sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Her 

turumuzda bulunan kişi sayısına göre aşağıda bulunan araç tipleri tayin edilir. 

Otobüsler: 28-46 kişi sayılarında kullanılır. 

Mercedes Travego/Tourismo 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, klima, 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, 

su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı (cep 

telefonu kullanılabilir) 

Neoplan Cityliner/Tourliner 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, klima, 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, 

su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı (cep 

telefonu kullanılabilir) 

Mitsubishi Safir 54+1+1 koltuklandırma, abs, asr, klima, 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı 

mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı (cep telefonu 

kullanılabilir) 

Midibüsler: 17-27 kişi sayılarında kullanılır. 

Isuzu Turkuaz 31+1 koltuklandırma, yatar otobüs koltuklu, abs, asr, klima, 1 adet monitör, 1 adet 

buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd 

oynatıcı. 

Minibüsler: 16’ya kadar kişi sayılarında kullanılır. 

Vw Volt 12+1 koltuklandırma, özel tasarlanmış yatar otobüs deri koltuklu, abs, asr, klima, 1 adet 

buzdolabı, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı. 

Vw Volt El 16+1 koltuklandırma, özel tasarlanmış yatar otobüs deri koltuklu, abs, asr, klima, 1 adet 

buzdolabı, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı. 

Mercedes Sprinter 12+1 koltuklandırma, özel tasarlanmış yatar otobüs deri koltuklu, abs, asr, klima, 1 

adet buzdolabı, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı. 

Mercedes Sprinter El 16+1 koltuklandırma, özel tasarlanmış yatar otobüs deri koltuklu, abs, asr, klima, 

1 adet buzdolabı, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı. 

 


