
2 GÜN 1 GECE KONAKLAMALI KARTEPE KAYAK TURU

5 YILDIZLI İZMİT RAMADA PLAZA KONAKLAMALI

OTELDE SABAH KAHVALTISI VE AKŞAM YEMEĞİ DAHİL!

ARAÇ İÇİ KAHVALTI PAKETİ DAHİL!

SAUNA-HAMAM-KAPALI HAVUZ FİYATA DAHİL!

Kış sezonu süresince 5 yıldızlı İzmit Ramada Hotel konaklamalı Kartepe Kayak Turu

TUR PROGRAMI

1 Gün | Kartepe Kayak Merkezi

Belirlenen noktalardan belirlenen saatlerde hareketle Konaklamalı Kartepe Kartepe Kayak Turu 
yolculuğumuza başlıyoruz. Yaklaşık 1,5 saatlik yolculuk ile Kartepe’ye varış. (Kayak ekipmanları kiralama
için molamız olacaktır ) Planlanan varış saatimiz olan 09:00’dan itibaren kayaksever ve snowboardcılar 
saat 16:00’ya kadar verilen serbest zamanda yaklaşık 7 saat kayak yapabilirler. Kayak yapmak istemeyen
ve doğanın tadını ve karın keyfini çıkarmak isteyen misafirlerimiz ise kızak, karda doğa yürüyüşü, sucuk 
ekmek sıcak şarap keyfi yapabilirler.

Beyazlığın gizemi ile Kartepede başlayan Kartepe Turumuza İzmit’de bulunan otelimize hareket ederek 
devam ediyoruz. Misafirlerimiz otelde akşam yemeklerini alabilecekleri gibi İzmit’i gezme şansına da 
sahip olacaklardır.

Konaklama: İzmit Ramada Hotel (5 yıldızlı)

2 Gün | Kartepe Kayak Merkezi

Otelde alınan açık büfe sabah kahvaltısı sonrası saat 08: 00’ da otelden hareketle Kartepe kayak 
merkezine gidiyoruz. Kartepe’de Kayak yapacak olan misafirlerimiz için akşam 16:30’ a kadar serbest 
zaman veriyoruz. Bu süre içerisinde kayak severler gün boyu kayak yapabilirler. Kayak yapmak 
istemeyen misafirlerimiz ise serbest zamanda kar üzerinde doğa yürüyüşleri yapabilir, eşsiz fotoğraf 
kareleri yakalayabilir, Kartepe’de bulunan otellerin kafe ve restaurant kısımlarından ücreti karşılığında 
faydalanabilirler.

Kartepe’den belirlenen süre sonunda ayrılmamızla birlikte Konaklamalı Kartepe kartepe Kayak Turu 
muzun dönüş yolculuğuna başlıyoruz. İstanbul’ a varışımızın ardından sizlerle aldığımız duraklarda 
vedalaşıyoruz.

ARAÇ KALKIŞ VE HAREKET SAATLERİ
05.10 - İncirli Dilek Pastahanesi Önü ( Metrobüs Durağı )  
05.35 - Mecidiyeköy Meydanı (Mado & Simit Sarayı)  
06.00 - Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı önü  
06.25 - Kartal Köprüsü Altı (Ankara istikameti)  
06.45 - Çayırova McDonald’s Önü  



07.00 - Gebze Center 
07.30 - İzmit Halkevi Durağı

FİYATA DAHİL HİZMETLER
Gidiş - Dönüş Ulaşım  
1 Gece Otel Konaklama (Yarım Pansiyon)  
1 Akşam Yemeği  
1 Sabah Kahvaltısı  
Profesyonel Rehberlik Hizmeti  
Çevre Gezileri
Araç İçi Kahvaltı Paketi    
Zorunlu Seyahat Sigortası  

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
Kişisel Harcamalar 
Otelde Yemekte Alınacak İçecekler 
Öğle Yemeği  
Kayak Takımı   
Kayak Pantolonu   
Kayak Montu   
Snowboard   
Ski-Pass Ücreti 
Ekstra Aktiviteler
Milli Park, Köprü, Otoban ücretleri ve Acenta Hizmet Bedeli 100 TL olup acentaya rezervasyon
esnasında ödenmektedir. Havale olarak yapılmaktadır.

KAYAK EKİPMANLARI
Kayak+Kayak Ayakabısı+Baton= 50 TL
Snowboard+Snowboard Botu= 50 TL
Kar Pantolonu+ Kart Montu= 50 TL
Kızak (Plastik)=20 TL
Kızak ( Yetişkin Direksiyonlu) = 50 TL
Diğer Satılık ve Kiralık Aksesuarlar;
Eldiven =40 TL Satılık 
Bere =30 TL Satılık 
Kar Gözlüğü =20 TL Kiralık 
Kask =20 TL (Kiralık)

İZMİT RAMADA HOTEL

5 Yıldızlı Kaya Ramada Plaza Hotel’de 1 gece yarım pansiyon konaklama 

(akşam yemeği, açık büfe kahvaltı)  

Ramada Plaza İzmit Hotel  

Uluslararası Ramada oteller zincirinin 5 yıldızlı otel konseptinin yüksek standartları ile tasarlanmış 
olan Ramada Plaza İzmit, tüm konuklarını teknoloji, konfor ve estetik ile buluşturuyor.  

Lobideki sıcak bir gülümseme ile başlayan hoş geldiniz karşılaması, Ramada Plaza İzmit 
deneyiminizin başlangıcıdır. Kusursuz dizaynının özünde 147 Superior Oda, 16 Deluxe Oda, 3 
JuniorSuit, 3 CornerSuit, 7 SeniorSuit, 4 Teras Suit ve 2 Engelli Odası olmak üzere toplam 182 
Odası bulunmaktadır. Tüm genel alanlar ve tüm odalarda limitsiz ve ücretsiz (kablolu ve kablosuz) 
internet kullanımı mevcuttur. Tüm misafirler, günlük streslerinden arınmak için içerisinde kapalı 
havuzun bulunduğu Ramada Plaza İzmit Spa olanaklarından ücretsiz faydalanabilirler. Ramada 
Plaza İzmit, Otobüs Terminali´ne ve Arasta Park Alışveriş Merkezi´ne sadece yürüme 



mesafesindedir. İzmit şehir merkezine çok yakın olup, Cengiz Topel Havalimanı’na 12 km, Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na 72 km mesafededir.  

Ücretsiz Olanaklar   

• Kapalı Havuz 

• Spa Merkezi 

• Sauna 

• Jakuzi 

• Spor Salonu 

• Havuz Havlusu 

• Buhar Odası 

• Fitness 

• Soyunma Odası / Fitness 

• Çocuk Havuzu 

Ücretli Olanaklar   

• Masaj

Not: Otel imkânlarının ücretli olanları tur fırsatını kapsamaz.   

Ramada Spa  

Ramada Spa’da rahatlığın en üst seviyesine ulaşır ve olağanüstü bir macera ile yeni bir hayatla 
tanışırsın. 1500 metrekare alana sahip olan Ramada Spa, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, 
masaj odaları, Türk hamamları, buhar odası, sauna, jakuzi ve mini çocuk oyun odası ile konforunuz 
için donatılmış huzurlu bir ortamdır.

REZERVASYON DETAYLARI

Kod  alım  işleminizi  takiben  Kupon  Kodlarınız  ile  Rezervasyon  Yaptırabilirsiniz.  Yaptırmış
olduğunuz rezervasyon sonucunda kişisel mail adresinize Tur Kayıt formunuz gönderilecektir.

Rezervasyon  yaptırılan  kişi  için  gerekli  irtibat  bilgilerinin  verilmesi  zorunludur.  Tarafımıza  bu
bilgiler eksik verildiği takdirde oluşabilecek olası aksiliklerde Turlasana.com Sorumlu tutulamaz. 

       Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza
belirtiniz.

ÖNEMLİ BİLGİ

Tur esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Lütfen ısrarcı olmayınız.

Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından belirtilen saatlerde hareket eder, hareket
saatinden  en  az  5  dakika  önce  hareket  noktasında  hazır  olunuz.  Araçlarımız  hareket  saatinde



hareket  etmektedir.  Geç  kalan  ve  tura  katılamayan  misafirlerimiz  herhangi  bir  hak  talebinde
bulunamazlar.

Tura  katılım  tarihinden  önce  tur  görevlisi  personelin  iletişim  numarası  rezervasyon  esnasında
vermiş olduğunuz telefon numaranıza kısa mesaj olarak gönderilecektir. Vermiş olduğunuz iletişim
numarasının doğru olmasına dikkat edeniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafınıza aittir.

18  yaş  altı  reşit  sayılmayan  çocukların  anne veya  babalarından  biri  veya  ikisi  ile  beraber  tura
katılmadığı  durumlarda,  tura  katılım  için  gerekli  olan  muvaffakatnamelerin  seyahat  sırasında
kişilerin yanında bulundurulması zorunludur.

Rehber  Hava  Koşulları  ve  olumsuz  yol  durumu  gibi  gerekli  gördüğü  takdirde,  tüm  programı
gerçekleştirmek  kaydı  ile  zamanlama  ve  program  akışı  konusunda  değişiklik  yapma  hakkına
sahiptir.  Programda belirtilen  oteller  standartları  ve mevkileri  bakımından aynı  olmak kaydı  ile
değiştirilebilir.

Turumuz;  rehberlik,  ulaşım,  konaklama  ve  çevre  gezileri  ile  bir  paket  olup  ayrı  düşünülemez.
Kullanılmayan  ulaşım,  konaklama,  çevre  gezileri  vb.  haklar  geri  iade  edilmez.  Yeterli  çoğunluk
sağlanamadığı  takdirde  tur  farklı  bir  tarihe  ertelenebilir  ya  da  iptal  olur.  Böyle  bir  durumda
misafirlerimize 1 (bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. Asgari Katılımcı Sayısı 25
Kişi dir.

Mücbir  sebeplerden  (hava,  yol,  ziyaret  yerlerindeki  yoğunluk  vb.)  ve  ya  misafirlerimizin
rehberimizin  verdiği  zamanlamalara  uymamaları  sebebiyle  tur  programımızda  yazdığı  halde
gezilemeyen yerlerden Turlasana.com kesinlikle sorumlu değildir.

Turların dönüş saatleri trafik yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir, net ve kesin dönüş saati
verilmemektedir.

Konaklamalı turlarda 0–6 yaş çocuk indirimi iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için 
kullanılır.

T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrıca fark ödemez. Müze kart
uygulamasının T.C vatandaşlarına özel bir uygulama olması nedeniyle müze kart verilmez. En son
yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar.

KULLANILACAK ARAÇLAR

Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısı ve yol koşullarına göre belirlenmektedir.

38  kişi  ve üzeri  Otokar  Doruk Mercedes  Travego –Tourismo ,  Man Fortuna ,  Mitsubishi  Safir,
Neoplan Tourliner-Cityliner 31 kişiye kadar lüks Otokar Sultan Maxi 27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo
– Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 15 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen Crafter araçlar
kullanılır.

FİYATLANDIRMA:

               Çocuk İndirimleri : Çocuk indirimleri 2(iki) yetişkin yanında uygulanır ve 1(bir) çocuk için
geçerlidir.

         2 – 6 yaş Çocuk Ücreti 159 TL , 

         7 – 12 yaş yaş 219 TL ücretlidir. 

        Acenteya rezervasyon sırasında ödeme yapılır



        Single Oda Farkı: Turumuza 1 kişi olarak katılım gösteren misafirlerimiz 80 TL ekstra oda farkını
acentaya rezervasyon esnasında ödeme yapmaktadır.
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