
3 GÜN 2 GECE KONAKLAMALI ULUDAĞ TURU KAYAK TAKIMI DAHİL (USLAN HOTEL ve ERTA SOYAK 
OTEL) 
 
Tüm Tarihlerde 2 Gün Kayak Takımı Dahildir 
 
 

USLAN HOTEL 
Otelimizde merkezi ısıtma sistemi, 24 saat sıcak su mevcuttur. Uslan Otel Uludağ Bursa, Uludağ 1. 
Bölge meydan bölgesinde bulunmaktadır. Tesis tam pansiyon konseptinde hizmet vermektedir. 
Tesiste bulunan açık kapalı restaurantta yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Keyifli vakit geçirmeniz için tesiste 
bar ve oyun salonu bulunmaktadır.  

Toplam 53 odası  ile hizmet veren otelin tüm odalarında duş/ WC, saç kurutma makinesi, direkt çıkışlı 
telefon, minibar (ücretli), merkezi ısıtma sistemi, uydu TV bulunmaktadır. 

ERTA SOYAK OTEL 
Otelimizde merkezi ısıtma sistemi, 24 saat sıcak su mevcuttur. Erta Soyak Otel Uludağ Bursa, Uludağ 
1. Bölge meydan bölgesinde bulunmaktadır. Tesis tam pansiyon konseptinde hizmet vermektedir. 
Tesiste bulunan kapalı restaurantta yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Keyifli vakit geçirmeniz için tesiste bar 
bulunmaktadır.  

Toplam 41 odası  ile hizmet veren otelin tüm odalarında duş/ WC, saç kurutma makinesi, direkt çıkışlı 
telefon, minibar (ücretli), merkezi ısıtma sistemi, uydu TV bulunmaktadır. 

Konsept: 
07.30-10.00 Kahvaltı 
12.30-14.30 Öğle Yemeği 
17.00-18.00 Beş Çayı 
19.30-21.30 Akşam Yemeği 
24.00-00.30 Gece Çorbası 
Sabah öğle akşam açık büfe yemekler, yemek saatinde soft içecekler, beş çayı ve gece çorbası 
ücretsiz. 
 
Otobüs Kalkış Noktalarımız ve saatlerimiz: 
06.00 İncirli Alfemo Önü 
06.15 Mecidiyeköy Eski Teknosa - Simit Sarayı Önü 
06.30 Kadıköy Evlendirme Dairesi önü 
06.45 Kartal Köprüsü 

 

 

- Otobüslerimiz 54,46,27 ve 16 lık turumuzun sayısına göre değişiklik göstermektedir. Araçlarımız 
genelde 46 lık olup 2012 model üstü tv koltuklı turizm paketli araçları tercih etmekteyiz. 

- Yolculuk esnasında misafirlerimizin yolculuğunu keyifli hale çevirmek için yolculuk boyunca Soğuk 
meşrubat, su ve kek ikramlarımız mevcuttur. 

- Tur başlangıcından bitişine kadar rehberlerimiz misafirlerimizle bire bir ilgilenip yönlendirmektedir. 
 



Ücrete dahil olan hizmetlerimiz: 
- Gidiş / Dönüş Ulaşım 
- 2 Gece Konaklama (Uslan Hotel veya Erta Soyak Otel) 
- Sabah Öğle Akşam Açık Büfe Yemekler 
- Beş Çayı 
- Gece Çorbası 
- 2 Gün Kayak Takımı 
- Araç İçi Kahvaltı ve İkram Paketi 
- Araç İçi İkramlar 
- Rehberlik Hizmeti 
- Milli Park giriş ücreti 

  

Ücrete Dahil olmayan hizmetlerimiz: 
- Kayak Ekipmanları (isteğe bağlı dahil olmayan 3. gün istenirse) 
- Skipass Ücretleri (isteğe bağlı) 
- Kişisel Harcamalar (isteğe bağlı) 

 
EKSTRA ALIMLAR İÇİN İNDİRİMLİ FİYATLAR 

*Kayak + Kayak Ayakkabısı + Baton = 35 TL (dahil olmayan 3. gün istenirse) 
*Snowboard + Snowboard Botu = 50 TL 
*Kar Pantolonu + Kar Montu = 50 TL 
*Öğle Yemeği =30 TL (Sucuk Ekmek + İçecek) 

 
TUR PROGRAMI 
1.GÜN:  

 Siz değerli misafirlerimizi aldıktan sonra ULUDAĞ'A doğru hareket ediyoruz. Yaklaşık 3,5 saat 
sürecek yolculuğumuzun ardından, ULUDAĞ meydanına ulaşıyoruz. Check-in saati olan 14:00 a kadar 
serbest zaman geçiriyoruz. Bu serbest zaman içinde dileyen misafirlerimiz kayak yapabilir, telesiyejle 
zirveye çıkabilir, kar motoruna binebilir, otellerde vakit geçirebilir, dağın tepesinde sıcak şarap içebilir 
ya da çevre gezisi yapabilirler.  14.00 sonrasında odalarımızı teslim alıp otelin tüm imkanlarından 
faydalanmaya başlayabilirsiniz.  Gece eğlencesi için katılmak ısteyen misafirlerimiz ile club etkinliğine 
katılıyoruz. 

Sabah Kahvaltısı (Araç içi kahvaltı paketi ücrete dahil) 
Öğle Yemeği  (Otelde ücrete dahil) 
Beş Çayı (Otelde ücrete dahil) 
Akşam Yemeği (Otelde ücrete dahil) 
Gece çorbası (Otelde ücrete dahil) 

 

 

 

 

 



 
 
2.GÜN: 

 Uludağ’ın ve Otelinizin imkanlarından faydalanırken, tatilizin keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz 

Sabah Kahvaltısı (Otelde ücrete dahil) 
Öğle Yemeği  (Otelde ücrete dahil) 
Beş Çayı (Otelde ücrete dahil) 
Akşam Yemeği (Otelde ücrete dahil) 
Gece çorbası (Otelde ücrete dahil) 

 Gece eğlencesi için katılmak ısteyen misafirlerimiz ile club etkinliğine katılıyoruz. 

3.GÜN: 

  Sabah Otelde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından check-out saati olan 12:00 da odalarımızı 
teslim ediyoruz. 13:00 a kadar serbest zamanın ardından araçlarımız Otel önünden kalkıp, Meşhur 
Bursa İskenderi ve Kestane Şekeri molalarımızın ardından İstanbul'a doğru hareket etmektedir. 
Yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculukla İstanbul'a ulaşıp siz misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakıyor ve 
yeni turlarımızda sizleri tekrar aramızda görmek umuduyla vedalaşıyoruz. 

Sabah kahvaltısı (Otelde ücrete dahil) 
Öğle Yemeği (Dönüş yolunda İskender molası ücrete dahil değil) 

 
DETAYLAR 
 
* 0-6 yaş arası çocuklar koltuk almamak kaydı ile ÜCRETSİZdir. Koltuk talep edilirse 150 TL fark 
ödenmesi gerekmektedir. 6 yaş üstü çocuklar tam ücrete tabidir. 

* Tek kişilik single konaklamalarda  500 TL fiyat farkı alınır. 
 
* Rezervasyon iptal ve değişikliklerinin en az 7 gün öncesinden bildirilmesi gerekmektedir. Değişiklik 
müsaitliğe göre yapılacaktır. Tura 7 gün kala yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklik yapılamaz. 
Aksi durumda hizmet alınmış olarak kabul edilecektir. 
 
* Hava muhalefetinden dolayı pislerin kapatılması, yoğun kar yağışı veya başka bir sebepten dolayı 
yolların yetkililer tarafından kapatılması ve bunlardan dolayı oluşabilecek gecikmelerden firma 
(acente) kesinlikle sorumlu değildir. 
 
* MİSAFİRLERİN BU ŞARTLARI KABUL EDEREK SATIN ALMALARI GEREKMEKTEDİR. 


