
KARTEPE- MAŞUKİYE- ORMANYA- SAPANCA
TURU

GÜNDÜZ KAYAK-KIZAK-SNOWBOARD 
AKŞAM LUX SPA VE KAPALI HAVUZ KEYFİ

1 GECE 2 GÜN 1 GECE OTEL KONAKLAMA
 HER HAFTA CUMARTESİ SABAH HAREKET
WYNDHAM  OTEL ve LUXOR OTEL Konforuyla 

Kapalı Havuz, Hamam, Sauna, Buhar Banyosu Fiyata Dahil !!

1.Gün Cumartesi: Hereke • Maşukiye • Kartepe (Tam Gün Kayak, Snowboard, Kızak Keyfi)
Siz saygıdeğer misafirlerimizi 06:00 Bakırköy İncirli  Dilek Pastanesi Önü, 06:20 Mecidiyeköy MADO Önü, 06:40
Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü, 07:00 Kartal Köprüsü Altı (Ankara Yönü), 07:15 Çayırova Mc Donalds Önü, 08:00
İzmit Halkevi Otobüs Durağı önünden alarak yolculuğumuza başlıyoruz. Güne güzel bir serpme kahvaltı ile başlamak
için  Hereke’de denize  sıfır  restoranımızda  sabah kahvaltımızı  alıyoruz.(extra)  Ardından  Maşukiye’ye doğru  yola
çıkıyoruz. Maşukiye’ de doğanın tadını çıkarabilmeniz ve kahvaltı sonrası sıcak kahvelerinizi yudumlayabilmeniz için
kısa bir mola veriyoruz.  Ekipmanlarımızı tedarik ettikten sonra kayak keyfine başlamak için zirveye doğru hareket
ediyoruz Zirveye ulaştığımızda rehberlerimizin yardımıyla Skipass kartlarınızın temini  sonrasında kayak keyfimize
başlıyoruz. Burada dileyen misafirlerimiz kayak ve kızak yapabildiği gibi, kayak yapmayan veya yapmak istemeyen
misafirlerimiz telesiyejle zirveye çıkıp fotoğraf çekmenin keyfini yaşayabilirler. Akşam 16:00 ’a kadar kayak yapabilir
ve serbest zamanın keyfini  çıkarabilirsiniz.  Belirlenen saatte hareket ile Maşukiye’de kiralamış olduğumuz kayak
ekipmanlarının  teslimi  sonrasında  akşam  saatlerinde  otelimize  geçiyoruz.  Otelimizde  alacağımız  akşam  yemeği
sonrasında  siz  değerli  misafirlerimiz  otelimizin  lüks  aktivite  alanlarından  ücretsiz  faydalanabilirsiniz.  (Dileyen
misafirlerimiz  Bay ve Bayanlara  ayrı  olarak  dizayn edilmiş  Türk  Hamamı,  sauna,  buhar  odası  yanında,  Kapalı
havuzumuz,  Fitness  ve  spor  merkezimiz  ile  sizlere  kendinizi  yenilemeniz  için  bu  harika  fırsatı
değerlendirebilirsiniz. Arzu eden misafirlerimiz rezervasyonlu ve ekstra olarak spa ve masaj keyfini yaşayabilir.

Sabah Kahvaltısı: Denize Sıfır Hereke Kordon Restaurant’ta extra olarak alınacaktır.(25 TL)
Öğle Yemeği: Kartepe’de Sucuk Ekmek + Meşrubat extra olarak alınacaktır.(25 TL)
Akşam Yemeği: Tur ücretine dahil olup otelde set menü ya da açık büfe olarak alınacaktır.
Konaklama: TRYP BY WYNDHAM 5* vb. 4*  LUXOR OTEL vb.

2.Gün Pazar: Maşukiye • Sapanca • Ormanya Doğa Turu
Otelimizde  alacağımız  sabah  kahvaltısının  ardından,  Maşukiye’ye doğru  yola  çıkıyoruz.  Maşukiye’ye  varmadan
uğrayacağımız AT ÇİFTLİĞİ olacaktır. Dileyen misafirlerimiz burada vereceğimiz serbest zamanda at binebilir, çiftlikte
vakit geçirebilirler.At çiftliğinde verdiğimiz zamanın ardından doğasıyla meşhur olan Maşukiye’ye hareket ediyoruz.
15  dakikalık  yolculuğumuzun  ardından  Maşukiye’ye  ulaşıyoruz.  Maşukiye’ye  ulaştığımızda  vereceğimiz  serbest
zaman zarfında misafirlerimiz isterse cafelerde zaman geçirebilir isterlerse de doğanın güzelliğiyle beraber yürüyüş
yapabilirler. Görsel harikaların içinde, bol oksijenli ormanlarda, harika vakit geçirebilirsiniz. Dileyen misafirlerimiz de
Maşukiye’de doğa içerisinde gezi, atv safari, zipline veya utv turu gibi aktivitelere katılabilirler. (Tüm bu aktiviteler
ekstra ücretlidir.)  UTV veya ATV kullanımı ve güvenlik hakkında 10-15 dakikalık bilgi veriliyor. Bu kısa ve önemli
bilgilerin ardından ilk grubumuz rehber önderliğinde safariye başlıyor. Safari yaklaşık 45dk sürmektedir. Bu gezimiz
boyunca  orman  içerisinde  kayın  ağaçlarının  arasında  patika  yollarda  zorlu  bir  yolculuk  yapacağız.  Patikalarda,
derelerde, sulardan geçerek Samanlı Dağı’nın hoş manzaralarını resimlemek için kısa molalar veriyoruz.  Gereken
koşulları  sağlayan  tüm  misafirlerimiz  ekstra  aktivitelerden  yararlanabilirler.  Maşukiye’deki  aktivitelerimizi



tamamladıktan sonra rehberimizin yönlendirmesi ile öğle yemeğimizi alıyoruz. Misafirlerimiz yemeklerini yedikten
sonra Ormanya’ya doğru yolumuza devam ediyoruz.
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından ,  eski adıyla Uzuntarla tabiat parkı yeni adıyla  Ormanya Doğal
Yaşam Parkı’na doğru hareket ediyoruz.  Ormanya Doğal Yaşam Parkı projesine 2014 yılında başlanmış ve proje
planlaması 10 yıldan fazla zaman sürmüştür. Doğal çevresiyle 4 bin dönümlük alandan oluşan Ormanya Doğal Yaşam
Parkı Dünya’nın üçüncü, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkıdır. İçerisinde bulunan canlıların doğal koşullarına
en  yakın  ortamda  yaşamaları  için  tüm  ihtiyaçların  yerine  getirildiği  Ormanya  Doğal  Yaşam  Parkı’nda  gelen
ziyaretçiler için de tüm detaylar incelikle ve titizlikle planlanmıştır. Ormanya Doğal Yaşam Parkı, 53 farklı türden 467
hayvanı ve bitki türünü içerisinde barındırıyor. Alageyikler, ceylanlar, karacalar gibi birçok canlı türü park içerisinde
doğal yaşam alanlarında nesillerini sürdürüyor. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbitler filmiyle tanıdığımız kahramanların
kaldıkları evlerin bulundukları alanları geziyoruz.
Ormanya’daki gezimiz sonrası 30 dakika sürecek yolculuğumuzun ardından Sapanca Gölü turistlik tesislerinin olduğu
sahil  şeridine  ulaşıyoruz.  Siz  değerli  misafirlerimize  vereceğimiz  1  saatlik  serbest  zamanımızda  dileyenler  göl
kenarında yürüyüş yapabilir, göl üzerinde yaz aylarında bulunan deniz bisikletlerine binebilir, dileyen misafirlerimiz
günün  yorgunluğunu  atmak  için  göl  manzaralı  kafelerde  vakit  geçirebilirler. Akşam  saatlerinde  siz  saygıdeğer
misafirlerimizi  aldığımız  noktalara  bıraktıktan  sonra  bir  başka  Tatil  Yağmuru organizasyonunda  buluşmak üzere
vedalaşıyoruz.

Sabah Kahvaltısı: Tur Ücretine Dâhil Olarak Otelimizde ve Açık Büfe Olarak Alınacaktır.
Öğle Yemeği: Maşukiye ‘de Ekstra Olarak Alınacaktır.
Varış Saati: Turumuzun Bu Son Gününde Durak Noktamıza Varışımız 21:00 - 22:00 saatleri arasında olacaktır.

Bilgi amaçlıdır.
Ürün kategorisi ve fiyatlandırması: 2018-2019 Model CRESTA, UVEXREUSCH, ELAN gibi en kaliteli markalar

- Eski kayak/board (2017 ve öncesi): 50 TL - Yeni kayak/board (2018 ve sonrası): 65 TL

- Eski elit boardlar (2017 ve öncesi): 100 TL - Yeni elit boardlar (2018 ve sonrası): 145 TL

- Kıyafetler (mont, pantolon, kask) adet başı 25'er TL'dir. - Ski Pass Sınırsız 150 TL Uzun Tek Tur 50 TL

Not: Türk Hamamı, sauna, buhar odası ve masaj salonlarının yanında, Kapalı havuzu, Fitness ve spor merkezinden 
faydalanacak olan misafirlerimizin, şort, mayo, terlik, spor ayakkabı ve havlu bulundurmalarını tavsiye ederiz.

Tek kişi ve Çocuk Ücretleri :
*Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. 
*Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz acenteye 100 TL fark ödemelidir. 
*0-6 yaş çocuk otobüste koltuk almadığı takdirde ücretsizdir. 
*Koltuk talep edildiği takdirde 109,90 TL dir.
*07-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde  Luxor otelde 119,90 , Tryp BY Wyndham Otel de 
139,90 TL + zorunlu ücretler olarak acenteye ödenir. 
*Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki kişilik ücret ödenmelidir.

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetler 
*Gidiş Ve Dönüş Ulaşım 
* Rehberlik hizmetleri 
* Otel de alınacak açık büfe sabah kahvaltısı 
* Otelde alınacak akşam yemeği 
* Seçilen Otel Kategorisine göre konaklama . 



* Otellerde ücretiz Kapalı Havuz, Sauna, Hamam, Fitness kullanımı. 

Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler 
*Kartepe Mili Park giriş ve gezi süresince ara transfer ücretleri için kişi başı 100 TL kayıt ile birlikte nakden acenteye 
ödenecek olup yetişkinler ve 7-12 yaş grubu çocuklar için zorunludur. 
*Cumartesi Ve Pazar günü öğlen yemeği, otelde ekstra harcamalar, ilk gün kahvaltı 
*Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar 
*Ski Pass ve kayak ekipman ücretleri

İptal/İade Güvence Paketi ve Zorunlu Seyahat Sigorta Kapsamı Hakkında

İptal  İade Güvence Paketi; Tura Çıkış   Gününden; 72 Saat  (3 Gün) Öncesine Kadar  Rezervasyon İptal  Talebinde
Bulunulması  veya  Değişiklik  Halinde  Koşulsuz  Yüzde  100  Kesintisiz  İade  Garantisi  Sunuluyor.  1,  2  veya  3  Gece
Konaklamalı Turlarda Paket Bedeli Kişi Başı 30 TL’dir. 4 Gece ve Üzeri Konaklamalı Turlarda Paket Bedeli Kişi Başı 50
TL’dir. Uçaklı Turlarda İptal İade Güvence Paketi Eklenememektedir.

Zorunlu Seyahat Sigortası; Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar.
Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Özel sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır)

İptal  İade Güvence Paketi Satın Almayan Misafirlerimiz :  İptal  ve değişiklik taleplerini  Yurt içi  turlarda hareket
tarihinden 15  gün  öncesinden Yurt  dışı  turlar  da  ise  20  Gün  öncesinden acenteye  yazılı  olarak  bildirmekle  ve
acentenin  onayını  almakla  yükümlüdür  aksi  takdirde  kupon  kodlarınız  kullanılmış  sayılacaktır.  Bayram,  Resmi
tatil ,Festival dönemi Ve Uçaklı Turlarda ise rezervasyon sonrası iptal  ve değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
Uçaklı  Turlarda  ise  rezervasyon  sonrası  iptal  ve  değişiklik  talepleri  kabul  edilmeyip  fırsat  kodları  kullanılmış
sayılacaktır.

Rezervasyon Detayları 
1 - Kod alım işleminizi takiben Kupon Kodlarınız ile Rezervasyon Yaptırabilirsiniz. Yaptırmış olduğunuz rezervasyon
sonucunda kişisel mail adresinize Tur Kayıt formunuz gönderilecektir. Tur Kayıt formu tarafınıza ulaştıktan sonra
çıktısını  alarak  info@tatilyagmuru.com  adresine  imzalanarak  gönderilmek  zorundadır.  Tarafımıza  imzalı  olarak
ulaşmayan sözleşme sahibi turumuza katılım sağlayamaz. 
2 - Tarafınıza gönderilen Tur Kayıt formunun çıktısını tur esnasında yanınızda bulundurmanız zorunludur.
3 -Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler eksik verildiği
takdirde oluşabilecek olası aksiliklerde Tatilyağmuru Sorumlu tutulamaz. 
4 -Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz. 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
**Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergahta ve tur
programda değişiklik yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz. 
**Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını saklı tutar. 
Konaklamalı turlar da hareket tarihinden önce 2 gün, günübirlik turlar da ise 1 gün önceden acente misafirlerine
bildirimde bulunur. 
**Acente Ve Acente rehberi gerek duyulan hallerde ve katılımcı sayısında oluşabilecek değişiklikler sebebi ile tur
programının akışını daha verimli hale getirebilmek amacı ile gezilecek yerlerin güzergahında, konaklama yapılacak



Otellerde  ve  kullanılacak  araç  tiplerinde  (Otobüs,minibüs,midibüs)  ve  geçilmesi  planlanan  sınır  kapılarında
değişikliğe gidebilir. Turu satın alan misafirler kendileri ve refakatçileri adına bunu kabul etmiş sayılırlar.


