
 

 

 

 

5* ZONGULDAK DEDEMAN OTEL KONAKLAMALI YILBAŞI GALA 

YEMEĞİ DAHİL 
Ücretsiz Kapalı Yüzme Havuzu,sauna hamam ve fitness kullanımı 

1.Gün SALI  – 31 Aralık 2019 -  İstanbul-Zonguldak  

12:00 İncirli Ömür Plaza Önü 
 12:30 Mecidiyeköy Meydan, 
13.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü, 
13.20 Kartal Köprüsü Altı 

hareket ile  seyahatimize başlıyoruz. Lüks otobüslerimiz ile  belirlenen kalkış noktalarından hareket ile 
normal hava ve yol koşullarında  4-5  saat  sürecek  yolculuğumuzun sonrası Zonguldak’ta bulunan 
otelımıze ulaşıyoruz Ve odalamarımıza yerleşiyoruz. Dileyen misafirleri kapalı yüzme havuzu ,hamam 
ve saunadan  ücretsiz faydalanabilir. Akşam yılbaşı gala yemeğimiz ve yılbaşı eğlencesi otelimizde. 

3.Gün ÇARŞAMBA -01 OCAK 2020 -  Zonguldak- İstanbul 

Öğle saatlerinde uyandırma ve otelimizde branch olarak alıcağımız kahvaltı sonrası   İstanbul’a doğru 
dönüşe geçiyoruz.  Yaklaşık olarak  4-5 saat sürecek yolculuk sonrası Misafirlerimizin alındıkları 
noktalara bırakılması ve gezimizin sonu. 

Tek kişi konaklama ve çocuk ücretleri; 
Bu ücretler 2 veya 3 kişilik odalarda kişi başı fiyatlardır. Tek kişi konaklamak isteyen misafirler 150 TL 
tek kişi konaklama farkı öderler. 0-6 Yaş grubu çocuklar koltuk talep edilmezse ücretsizdir. Koltuk 
talep edildiği takdirde 200 TL ödenmelidir.  

 

Hareket tarihi: 31 ARALIK 2019 

 
  

 YILBAŞI GALA   PROGRAMI 
Burcu Demirtaş  ve orkestrası eşliğinde canlı müzik. 

GALA MENÜSÜ, 

 Grubumuz için hazırlanmış    10 & 12  kişilik masalarda gala katılımı, 

 Zeytinyağ tabağı ( yaprak sarma,biber dolma,enginar,fava, zeytinyağlı patlıcan,eski kaşar, 
grissini pastırma,ezine peyniri, çeri domates ,  yaprak salatalık) 

 İç pilavlızeytinyağ ile sotelenmiş sebzeler eşliğinde Dana Et sarma 

 Çikolatalı Mousse 

 Limitsiz MESRUBAT, 

 

 

 

 



 

 

 

Tur Ücretine Dahil olan hizmetler 

*Otobüs ile Ulaşım ve Otobüs içi ikramlar.(otobüs içi ikram sadece su servisi olarak yapılır) 

*5* Dedeman otel de 2 veya 3 kişilik odalar da 1 gece konaklama 

*Yılbaşı gala yemeği ve eğlencesi 

* Limitsiz meşrubat 

*Branch olarak  alınacak kahvaltı 

*ücretsiz kapalı havuz , hamam , sauna ve fitness kullanımı 

*Rehberlik hizmetleri  

  

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler 

*Öğlen yemekleri ve otelde extra harcamalar,  

*Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar. 

*Yılbaşı gala katılım bedeli olarak kişi başı 120 TL olarak kayıtla birlikte acenteye ödenmelidir. Bu 
ücret 0-5 yaş hariç tüm katılımcılar için zorunludur. 

  

Not: Galada masa düzeni ve otobüs oturum planı rezervasyon sırasına göre yapılmakta olup yer 
konusunda garanti verilmez ,  galada masalar 10-12 kişilik masalar yanınızda oturacak olan kişiler 
rezervasyon sırasına göre belirlenmektedir. 0-6 Yas çocuklar için gala salonu dışında özel eğitmen ve 
eğlence parkı olan ayrı bir bölümde gala katılımı sağlanacaktır. 

 

 

 


