
ORMANYA - HOBBİT EVLERİ VE YEDİGÖLLER TURU ( GÜNÜBİRLİK ) (
SERPME KAHVALTI VE SUCUK EKMEK MEŞRUBAT DAHİL )

Her Cumartesi ve Pazar

Ormanya, Hobbit Evleri, Nazlıgöl, Sazlıgöl, İncegöl, Kurugöl, Deringöl, Seringöl ve 
Büyükgöl

ARAÇ KALKIŞ NOKTALARIMIZ
06:00 İncirli Dilek Pastanesi Önü
06:20 Mecidiyeköy Moda - Simit sarayı Önü iett durağı 
06:40 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
07:00 Kartal Köprüsü 
Altı 07:45 Çayırova Mc
önü

FİYATA DAHİL HİZMETLER

Gidiş - Dönüş Ulaşım

Serpme Kahvaltı ( Marina Cafe - Denize sıfır

) Sucuk ekmek ve Meşrubat ( Yedigöller )

Rehberlik Hizmeti

Milli Park Giriş Ücreti 

Araç İçi Kahvaltı Paketi

Seyahat Sigortası

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Kişisel Harcamalar

TUR PROGRAMI

Belirtilen noktalardan misafirlerimizi aldıktan sonra Hereke'de bulunan denize sıfır konumdaki Marina 
Cafe restaurand'a doğru serpme kahvaltımızı almak üzre hareket ediyoruz.

1 saatlik kahvaltımızın ardında Avrupa'nın 3. büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'ya doğru 
haraket ediyoruz. Burada 1,5 saatlik gezi süresince hobbit evlerini görebilir mini hayvanat 
bahçesini ziyaret
edebilir yaşam parkı içinde keyifli bir yürüyüş yapabilir.

Bolu'ya 42 km uzaklıkta bulunun Yedigöller Mili Parkı, irili ufaklı yedi gölden oluşuyor (Adı gibi :) 
Vadi önünün heyelanlarla kapanması ile oluşan göller, Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, 
Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl isimleri ile anılıyor. Göllerin çevresi kayın, meşe, gürgen, kızılağaç,
dişbudak, karaağaç, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlarla ve karaçam, sarıçam, köknar gibi iğne 
yapraklı ağaçlarla kaplı. Doğanın eşsiz yaratıcılığı ve ortaya çıkan muhteşem manzaraya şahit 
olmaya başlıyorsunuz.



Yedigöller'de ilk olarak orman içi parkurlarda yaklaşık 2-3 saat devam edecek olan 
yürüyüşümüze başlıyoruz. Parkur boyunca uygun noktalarda molalar vererek fotograf çekmek 
isteyenler için zaman verip tekrar piknik alanına dönüyoruz. Öğle yemeği hazır olana kadar 2-3 
saat serbest zamanımız var.

Dileyenler bu 2-3 saati dinlenerek geçirebilir ya da göl çevresinde kısa yürüyüşler yapabilir. Öğle
yemeğinde hep birlikte sınırsız sucuk, köfte, tavuk şeklinde barbekü yapıyoruz (fiyata dahil). Sonrasında 
belirtilen saatte toplanıp İstanbul'a doğru haraket ediyoruz bir başka organizasyonumuzda 
görüşmek üzre üzülerek ayrılıyoruz.

ÖNEMLİ BİLGİ:

Tur esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Lütfen ısrarcı olmayınız.

Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından belirtilen saatlerde hareket eder, hareket 
saatinden en az 5 dakika önce hareket noktasında hazır olunuz. Araçlarımız hareket saatinde hareket 
etmektedir. Geç kalan ve tura katılamayan misafirlerimiz herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Tura katılım tarihinden önce tur görevlisi personelin iletişim numarası rezervasyon esnasında vermiş 
olduğunuz telefon numaranıza kısa mesaj olarak gönderilecektir. Vermiş olduğunuz iletişim 
numarasının doğru olmasına dikkat edeniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafınıza aittir.

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.

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. 
Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir.

Turumuz; rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup ayrı düşünülemez. 
Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. için haklar geri iade edilmez. Yeterli çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde tur farklı bir tarihe ertelenebilir ya da iptal olur. Böyle bir durumda Tatilco
Turizm katılımcılara 1 (bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. Asgari Katılımcı Sayısı 
25 Kişidir.

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) ve ya misafirlerimizin 
rehberimizin verdiği zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen
yerlerden www.tatilco.com kesinlikle sorumlu değildir.

Turların dönüş saatleri trafik yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir, net ve kesin dönüş saati 
verilmemektedir.

Konaklamalı turlarda 0–6 yaş çocuk indirimi iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır. 

En son yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar.

TAVSİYELER:

Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir.

REZERVASYON DETAYLARI:

İnternet üzerinden yaptırmış olduğunuz rezervasyon sonucunda belirtmiş olduğunuz mail adresinize 
Tur Kayıt onayınız gönderilecektir. Tur Kayıt onayı tarafınıza ulaştıktan sonra turumuza katılım 
sağlayabilirsiniz. Tur onay maili almayan misafirlerimiz turumuza katılım sağlayamaz.

http://www.tatilco.com/


Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler 
eksik verildiği takdirde oluşabilecek aksiliklerde Tatilco Turizm sorumlu değildir.

Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı eksiksiz, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza 
belirtiniz.

KULLANILACAK ARAÇLAR:

Ulaşımlarımız kişi sayısına göre aşağıdaki araç modelleri ile sağlanmaktadır; 

16 Kişilik: Volkswagen Crafter & Mercedes Sprinter

27 Kişilik: Otokar Sultan Maxi & Isuzu Novo 

Lux 35 Kişilik: Otokar Sultan Mega

46 Kişilik: Mercedes Travego / Tourismo & Man Fortuna & Neoplan Tourliner / Cityliner & 
Mitsubishi Safir
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