
Her Cumartesi Ve Pazar Günübirlik Kartepe Turu

Tur Açıklaması

Tatilciniz Turizm ile eğlencenin zirvesine çıkacağınız bir tura hazır olun…

Tur Programı

ARAÇ KALKIŞ SAATLERİ

05.00 İncirli Dilek Pastanesi Önü
05.30 Mecidiyeköy İETT Durakları
06.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi
06.20 Kartal Köprüsü Ankara Yönü
06.30 Çayırova McDonald's

FİYATA DAHİL HİZMETLER

-Gidiş - Dönüş Ulaşım 
-Milli Park Giriş Ücreti 
-Seyahat Sigortası
-Araç İçi Kahvaltı Paketi

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

-Kişisel Harcamalar
-Kayak Takımı
-Kayak Kıyafeti
-Öğle Yemeği
-Akşam Yemeği 

TUR PROGRAMI

Belirtilen noktalarda buluşmamızın ardından araç içi ikramlar ve araç içi kahvaltı paketi 
(lunchbox) eşliğinde Günübirlik Kartepe Turumuza başlıyoruz. Bulutlar ve karlar eşliğinde, 
beyazlar içinde Kartepe’ye varıyoruz. Kayak yapmak isteyen misafirlerimizle kayak 
takımlarımızı alıp kısa bir teori eğitiminden sonra serbest zamanımızda dileyen misafirlerimiz
kendini karların ve beyazın kollarına bırakırken dileyen misafirlerimiz ise beyazlığı ve içinde 
kaybolan insanları uzaktan sıcacık çayını içip, içini ısıtırken izleyebilir. Dileyen 
misafirlerimiz öğlen yemeği için bizden yardım alabilir, dileyen misafirlerimiz teleferikle 
- teleferik ekstra ücretli, isteğe bağlıdır.- zirveye çıkabilir, manzaraya karşı ölümsüz anılarını 
biriktirmek güzel bir fikir olabilir. Belirlenen saatte -16.00 gibi- aracımıza geçtikten sonra 
İstanbul'a doğru hareket edip bir sonraki turumuzda görüşmek dileğiyle misafirlerimize veda 



ediyoruz.

ÖNERİLERİMİZ:

-Gezi boyunca ayağınızda rahat bir ayakkabınızın olması, yürüyüşlerinizi daha keyifli bir hale
getirir. Yapacağınız spor&şık kombinler fotoğraflarınızın likelarını yükseltebilir!
-Beyazın gözünüzü almaması için kışlık güneş gözlüğü,
-Kendi kayak ekipman ve kıyafetlerinizi de getirebilirsiniz.
-Termal içlik, kayak çorabı, eldiven gibi aksesuarlarınızı da yanınıza alabilirsiniz.
-Ve en önemlisi, fotoğraf makinesi, sarj aleti ve powerbanklarınızı sakın yanınıza almayı 
unutmayınız!
 
 
ÖNEMLİ DETAYLAR:

-Tur esnasında kesinlikle koltuk sözü ve garantisi verilmez.
 
-Araçlarımız belirlenen noktalardan, belirlenen saatlerde hareket ederler. Hareket saatinden en
az 5 dakika önce hareket noktasında olmanız ricamızdır. Geç kalan ve tura katılmayan 
misafirlerimiz herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 
-Tur kalkış tarihinden önce, araçtaki görevli personelin iletişim numarası rezervasyon 
esnasında verdiğiniz numaraya kısa mesaj olarak gönderilecektir. Vermiş olduğunuz 
numaranın doğru olmasına lütfen dikkat edin. Aksi taktirde aramızda oluşan iletişimsizlik için
sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.
 
-18 Yaş altı reşit sayılmayan misafirlerimizden anne veya babalarıyla beraber tura katılmadığı
durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamenin seyahat sırasında yanında 
bulundurmaları zorunludur.
 
-Rehber, hava koşulları ve olumsuz yol durumu gibi gerekli gördüğü taktirde tüm programı 
tamamlamak kaydı ile zamanlama ve program akışında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
-Programda belirtilen oteller, restorantlar herhangi bir problem karşısında, standartları ve 
mevkiileri bakımından aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir.
 
-Turumuz; Rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri olarak paket halinde olup ayrı 
düşünülemez. Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez. 
Bazı konaklamalı turlarımızın ulaşımsız satışı mevcuttur.
 



-Yeterli çoğunluluk sağlanamadığı taktirde, satın alınan tur farklı bir tarihe ertelenebilir ya da 
iptal edilebilir. Böyle bir durumda misafirlerimize 1 (bir) gün öncesinden haber verme 
yükümlülüğü bize aittir.
 
-Mücbir sebeplerden -hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk, misafirlerimizin rehberimizin 
verdiği zamanlara uymama gibi- gezilemeyen yerlerden, şirketimiz sorumlu değildir.
 
-Turların dönüş saatleri trafik yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Net ve kesin dönüş 
saati verilmemektedir.
 
-T.C Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz programlarımızda ayrıca bir fark 
ödemezler. Müze kart uygulamasının T.C Vatandaşlarına özel bir uygulama olması nedeni ile 
müze kart verilmez. En son yayımlanan sirkü, bir önceki sirküyü geçersiz kılar.

REZERVASYON DETAYLARI 

Yaptırmış olduğunuz rezervasyon sonucunda belirtmiş olduğunuz mail adresinize Tur Kayıt 
onayınız gönderilecektir. Tur Kayıt onayı tarafınıza ulaştıktan sonra turumuza katılım 
sağlayabilirsiniz. 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. Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin 
verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler eksik verildiği takdirde oluşabilecek olası 
aksiliklerde Tatilciniz.com sorumlu değildir. 
 
 
 ARAÇLARIMIZ:

Kullandığımız araçlar kişi sayısı ve yol durumuna göre değişiklik gösterebilir.
 
16 kişiye kadar; Volkswagen Crafter & Mercedes Sprinter 27 kişiye kadar; Otokar Sultan 
Maxi & Isuzu Novo Lux 35 kişiye kadar; Otokar Sultan Mega 46 kişiye kadar; Mercedes 
Travego - Tourismo & Man Fortuna & Neoplan Tourliner / Cityliner




