
HEREKE - ACARLAR LONGOZU - POYRAZLAR GÖLÜ TURU 
(22.12-12.01-26.01-09.02-08.03-22.03-12.04-01.05-19.05-24.05-14.06-28.06-15.07-02.08-13.09-27.09) 

 
Araç Kalkış Yerleri ve Saatleri 
06.30 Beylikdüzü Migros Önü 
07.00 İncirli Doğtaş Mağazası Önü 
07.30 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü 
08.00 Fenerbahçe Stadı Migros Önü  
 
Sabah belirlenen noktalardan siz değerli misafirlerimizle buluşarak ortalama 1 saatlik yolculuğumuzun 
ardından Hereke’de Sabah kahvaltımızı alıyoruz.  
Kahvaltımızın ardından Acarlar Longozu’na hareket ediyoruz. Acarlar Longozu’nda serbest zaman sonrasında 
EKSTRA öğlen yemeğimizi alıyoruz. Yemek sonrasında dileyen misafirlerimiz bisiklet kiralayarak, gölün 
etrafında doğanın eşsiz büyüsüne kapılabilir, anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirebilir. 
Rehberimizin belirlediği saatte toparlanıyoruz ve önce Sakarya Nehrinin Karadeniz ile buluştuğu nokta olan 
Yenimahalle’de fotoğraf molası veriyoruz. Dönüş güzergahında ise Poyrazlar Gölüne uğruyoruz.Daha sonra 
başka bir Emreli Turizm turunda buluşmak üzere İstanbul’ a hareket ediyoruz. Ve siz değerli misafirlerimizi 
aldığımız noktalara bırakıyoruz. 
 

  
 
ÖNEMLİ: Turu satın alan misafirlerimiz Otopark,   Milli park giriş ücretleri, Yöresel Alan Kılavuzluk 
Hizmetleri ve Apranti Hizmetleri için kişi başı 50.- TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber 
tarafından araçta toplanacak olup zorunludur 
 
GEZİ ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER 
Lux araçlar ile ulaşım 
Kahvaltı 
Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri 
Rehberlik Hizmetleri 
Araç içi ikramları 
1618 Sayılı kanun gereği Zorunlu Sigorta 
 

GEZİ ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
Extra harcamalar, 
Müze ve ören yeri ücretleri 
Öğlen Yemeği ve  yemekteki Extralar. 
  
ÖNEMLİ DETAYLAR: 
Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre 10-15 kişi arası özel dizayn minibüsle, 15-29 kişi arası lüks 
küçük otobüs (midibas) 29 kişi üzeri ise 46 veya 55 kişilik özel Turizm araçlarıyla yapılacaktır. Büyük araç 
garantisi verilmez. 
Turlarımızda cam kenarı veya koridor, ön veya arka koltuk garantisi verilmez. Koltuk numaraları kesin kayıt 
sırasına göre verilir. Emreli Turizm, yeterli kişi sayısı oluşmadığı takdirde haber vermek koşulu ile turu iptal 
etme hakkını saklı tutar. 
Emreli Turizm Rehberi içerik aynı kalmak şartı ile, gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur programından 
daha çok verim alabilmek amacı ile gezilecek yerlerin güzergahında ve saatlerinde değişiklik yapabilir. 
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      1618 NO'LU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI 
Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle satın alınan paket tur hizmetinin verilememesi halini kapsar. 
Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz.(Ferdi Kaza ve Mali Mesuliyet Sağlık sigortası misafire 
ait özel harcamadır.) 
 
Rehberin Tavsiyesi : Gezi süresince rahat yürüyüş yapılacak bir ayakkabı tercih edilmelidir. Hava sıcaklığı 
dikkate alınarak giysi tercihi yapılması önerilir. 
 
Dikkat!1618 No'lu Yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek hizmetlerinden biri veya birkaçının 
bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence gibi her türlü organizasyonu kapsayan faaliyetleri ancak TÜRSAB üyesi 
Seyahat Acentaları yapabilir. Dernekler, vakıflar, kulüpler, okullar, resmi ve özel kurumlar Seyahat Acentaları 
olmaksızın tur ve yukarıdaki faaliyetleri düzenleyemez. Lütfen gezinizin TÜRSAB üyesi Acentalar ile 
yapıldığına emin olunuz. Hukuk devleti vatandaşların duyarlılığı ile işler. 
 
  
 
  
 


