
KAYAK’TAN TERMAL’E BURSA 
(19.12-12.01-19.01-26.01-02.02-09.02-16.02-23.02-02.03-09.03-16.03) 

 
ARAÇ KALKIŞ SAATLERİ  
05.00 Beylikdüzü Migros Önü 
05.30 İncirli Dilek Pastanesi Önü  
05.45 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü  
06.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi  
06.20 Kartal Köprüsü Ankara Yönü  
06.30 Çayırova McDonald's 
 
1.GÜN: Belirtilen noktalarda buluşmamızın ardından Bursa Konaklamalı Uludağ Turumuza başlıyoruz. 
Bulutlar ve karlar eşliğinde, beyazlar içinde Uludağ'a 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 Bursa 
Merkez'deki otelimize doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 1 saat süren yolculuğumuzun ardından otelimize geçip, 
bizi yoran karlardan sonra dinlenmeye çekiliyoruz. Akşam yemeğimizi yedikten sonra dileyen misafirlerimizle 
beraber saat 23.00 gibi Clup etkinliği için lobide toplanıyoruz. Clup etkinliğimiz ekstra ücretli, isteğe bağlıdır. 
Akşam yemeği, konaklama ve sabah kahvaltımız oteldedir.  
 
2.GÜN Otelimizde yaptığımız kahvaltı sonrası eşyalarımızı alıp otelden ayrılıyoruz. Cumalıkızık köyüne 
gidiyoruz. Yaklaşık olarak 2 saat sonra toplanmak üzere köyü keşfetmeye başlıyoruz. Hikâyeleri ve insanları 
bu soğuk kış gününde içimizi ısıttıktan sonra toplanma saatinde buluşmak için dileyen misafirlerimizle 
beraber Bursa'nın meşhur iskendercisinde iskender yemeye gidiyoruz. -İskender ekstra ücretli, isteğe 
bağlıdır.- Bursa da dolaşmak, alışveriş yapmak veya dinlenmek isteyen misafirlerimiz için de yaklaşık 1 saatlik 
serbest zamanımızın ardından İstanbul'a dönüş için yola çıkıyoruz.  
 
15 ARALIK’A KADAR OLAN REZERVASYONLARDA 
İKİ VEYA ÜÇ KİŞİLİK ODALARDA KİŞİ BAŞI FİYATTIR. 
 

ÖNEMLİ: Turu satın alan misafirlerimiz Otopark,  Feribot,  Milli park giriş ücreti, Yöresel Alan 
Kılavuzluk Hizmetleri ve Apranti Hizmetleri için kişi başı 90.- TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret 
rehber tarafından araçta toplanacak olup zorunludur 

 
FİYATA DAHİL HİZMETLER  
- Gidiş - Dönüş Ulaşım  
-  1 Gece konaklama  
-  1 Sabah Kahvaltısı 
 - 1 Akşam Yemeği 
-  Seyahat Sigortası  
 
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER  
-  Kişisel Harcamalar 
 - Kayak Kıyafeti 
 - Öğle Yemekleri  
-  Club Etkinliği 
 
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 takdirde aramızda oluşan iletişimsizlik için sorumluluk tarafınıza ait 
olacaktır. 
   


