
 

 

RENKLERİN CENNETİ 

YEDİGÖLLER TURU 

KAHVALTI DAHİL 

** Araçlarımızda doluluk oranı % 50 kapasite ile olacaktır 

ARAÇ KALKIŞ NOKTALARI 
 
06:30 İncirli Doğtaş Mobilya Önü 
06:45 Mecidiyeköy İETT Durakları (Mado Önü)    
07:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü  
07:15 Kartal Köprüsü Altı   
07:30 Çayırova Mc Donald's Önü 
09:00 İzmit Halk Evi  

Günübirlik Yedigöller Turu 

 
Yukarıdaki biniş noktalarımızdan hareket ile araç içi ikramlar eşliğinde Batı Karadeniz 
bölgesinin en zengin bitki örtüsüne sahip olan ayrıca tabii yaşam alanı olan Yedigöller 
bölgesine hareket ediyoruz. Bolu merkezden içeriye giriş yaparak doğa ile baş başa 
kalabileceğiniz her köşesi ayrı bir heyecan yaratacak Yedi tane doğal (Nazlı, Sazlı, Derin, 
Serin, Büyük, Küçük, Kuru) bir tane yapay göl görüyoruz.. Bizler bu geziyi gerçekleştirirken 
hazırlanan mangalımızda köfte, sucuk barbekü keyfimizi gerçekleştiriyor ve buranın bol 
oksijenli havasıyla ciğerlerimizi doldurarak serbest yürüyüş sonrasında geldiğimiz yoldan geri 
dönüyoruz. İstanbul’a dönüş yoluna geçiyoruz. İstanbul'da siz misafirlerimizi aldığımız 
noktalara bırakıyoruz 
 
Bir sonraki Tournetur seyahatinde görüşmek dileğiyle … 
 

Ücrete Dahil Olan Hizmetler 

* Rehberlik Hizmetleri 
* Milli Park Giriş Ücretleri 
* Sabah Kahvaltısı Sandaviç Paketi 
* Lüks Araçlar ile Ulaşım (kişi sayısına göre araç detayları aşağıda yer almaktadır.) 
* Tournetur Otobüsü İçerisindeki İkramlar 
* Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri 
 
 

 



 

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler 

-Öğle Yemekleri 

- Tüm Şahsi Harcamalar 

- Yemeklerde Alınan Ekstra İçecekler 

 

REZERVASYON DETAYLARI 
 

Kod alım işleminizi takiben Kupon Kodlarınız ile Tournetur u arayarak rezervasyon 
yaptırabilirsiniz. Yaptırmış olduğunuz rezervasyon sonucunda kişisel mail adresinize 

Tournetur tarafından  tur kayıt formunuz gönderilecektir. 

 

KULLANILACAK ARAÇLAR 
Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre belirlenmektedir. 
31 kişiye kadar lüks Otokar Sultan Maxi 
27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 
18 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen Crafter araçlar kullanılır 
ÖNEMLİ BİLGİLER 
 
Paket fiyatlarımız otel, ulaşım ve çevre gezilerini kapsamaktadır. Tur Paketlerinde uygulanan 
çocuk indirimleri iki yetişkin yanında tek bir çocuk için kullanılır. 0-6 yaş çocuklarda otel 
konaklamasında yatak verilmeyebilir. Turumuz; rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre 
gezileri ile bir paket olup ayrı düşünülemez. Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri 
vb. haklar geri iade edilmez. Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa göre aynı 
standartlarda olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir. Mola yerlerimiz; yoğunluk, tadilat vb. gibi 
mücbir sebeplerden ötürü mevki ve hizmet standartları açısından aynı olmak kaydıyla 
değiştirilebilir. 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.Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) tur 
programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Tournetur  sorumlu değildir.Tur 
programında yer alan gece turları gibi ekstra turlar kişi sayısı ve mevcut personelin 
şartlarına bağlı olarak gerçekleştirilir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlar tüm yolcuların 
katılımı olmasa dahi gerçekleştirilecektir. Yol üzeri yapılacak olan ekstra turlarda; tura 
katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından şehre girmeden önce yer alan 
dinlenme alanlarına veya şehir merkezlerine yönlendirilecektir. Yol üzerinde yapılan ekstra 
turlara katılmak istemeyen yolcular, mola yerinde beklemeyi kabul ederek tura 
katılmışlardır. Rezervasyon esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. 
Rezervasyona girilen ulaşım ve otel notlarının garantisi yoktur. Uzun turlarımızda her gün 
sıra atlayacak şekilde yer değişimi (Rotasyon) olmaktadır. Kısa turlarımızda rotasyon 
uygulanmaz. Bu uygulama en az 4 (Dört) gece konaklamalı turlarda geçerlidir.   Araçlarda 
bulunan 3 ve 4 numaralı koltuk rehber ve yardımcısına aittir. Uçaklı Turlarımızda, Uçak ile 
ilgili bölümlerde havayolu sözleşmesi geçerlidir. İptal Sigortaları Uçak ulaşımını kapsamaz. 
Turlarımızda kademeli fiyat sistemi mevcuttur. İlan edilen fiyat en düşük sınıftan açılan 
fiyattır. (Uçaklı tur programlarında 'ekonomik sınıf' kullanılmaktadır.)Turumuzda yeterli 



sayıya ulaşılamadığı takdirde; iptal hakkı tur hareket tarihinden 3 gün öncesine kadar 
Tournetur  de saklıdır. Böyle bir iptal durumunda Tournetur  misafirlerine bizzat haber 
vermekle yükümlüdür. 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. 
Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda 
bulundukları ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.1618 nolu 
zorunlu seyahat sigortası kapsamı 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 Güvence Paketi satın almış olduğunuz 
paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir neden belirtmeksizin 
iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur ücretinin tamamı, 
hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır.Tüm Kültür turları ürünlerimizde 
kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa sunulmuş olan paket tur içindeki rezervasyon 
sayısı yükseldikçe (Turun doluluk oranı arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. 
Bu durumda ön ödeme almadan fiyat sabitleme yapılamamaktadır.Yeterli katılım 
oluşmadığında en yakın hareket noktasına biletleme yapılarak misafirlerimizin tura katılımı 
sağlanabilir. Tur bitiminde varılacak saatler ile alakalı bilgiler paket programda yazdığı gibi 
olup, mücbir sebeplerle gelişecek gecikmelerden Tournetur  sorumlu değildir. Misafirlerimiz 
alındığı noktalarda bırakılacaktır. Trafik Kanunu gereğince araçta bulunulan tüm seyahat 
sürecinde emniyet kemeri takılması zorunlu olup, aksi haldeki durumlarda Tournetur   
sorumluluğu yoktur. Araç içerisindeki kişisel tüm eşyaların sorumluluğu mola vb. yerlerde 
kişiye aittir. Gece Turları, Ekstralar; Tüm Gece Turları Ekstra Olup Katılıma ve Kişi Sayısına 
Bağlı Olarak gerçekleştirilir. 
 


