
 

GÜNÜBİRLİK DUPNİSA MAĞARASI VE İĞNEADA TURU 

04 TEMMUZ 2020 – CUMARTESİ 

11 TEMMUZ 2020 – CUMARTESİ 

Yeşil ve Mavinin yakıştığı, Karadenizin En Batısında Trakyanın En Doğusunda bulunan doğa harikası 

bir yapıya sahip İğneada'ya gitmeye ne dersiniz!..  Ekosistem zincirinin bulunduğu bölgede sizleri 

hafta sonunun huzur cennetini yaşamaya davet ediyoruz. 

Değerli Misafirler; 

• COVID-19 olarak bilinen Corona Virüs Tedbirleri Kapsamında; 

• Otobüslerimiz deTüm Önlemleri Almış Bulunuyoruz. 

• Yolculuğumuz otobüs ile yarım kapasite olarak gerçekleştirilecektir. 

• Her katılımcı cam kenarına tek oturmak zorundadır. 1+1 Koltuk düzeni uygulanacaktır. 

●        Aynı Ailende olanlar yan yana oturabileceklerdir. Yan yana oturanların önünde ve 

arkasındakiler aynı zamanda yan koltukdakiler  tek oturacak şekilde oturma planı uygulanacaktır.  

•  Otobüsümüzde (Maske, Elviden, Dezenfektan veya Kolonya) dağıtımı yapılacaktır. 

• Otobüslerimizde ilk hareket esnasında ateş ölçümü yapılacak olup ateşi olan misafir maalesef 

tura katılım sağlayamayacaktır. 

• Tura katılım esnasında ateşi olan misafir tura katılamayacağı için son anda ücret iadesi 

mümkün değildir. 

• Seyahat Esnasında Sosyal Mesafe kurallarına uymak zorunlu olacaktır. 

• Kayıt esnasında Hes kodunu tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir. 

• Seyahat edebilmek için zorunlu olan HES kodunu T.C. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar 

uygulamasından veya HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik 

Seri Numarasının son 4 hanesi ve ihtiyacınız olan gün sayısını 2023'e göndererek hızlı bir şekilde 

temin edebilirsiniz. 

 



 

 

DUPNİSA MAĞARASI - SARPDERE KÖYÜ - İĞNEADA - LONGOZ ORMANLARI 

05:00 Çekmeköy Metro TebBankası Önü 

05:15 Sancaktepe Belediye Önü 

05:30 Kartal Köprüsü Edirne İstikameti 

06:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü 

06:15 Mecidiyeköy Aslı Börek Önü 

06:30 Bakırköy Ömür Plaza 

06:45 Beylikdüzü Marmara Park Önü 

07:00 Büyükçekmece Eczane Durağı  

 

Siz değerli misafirlerimizi belirtilen kalkış noktalarımızdan aldıktan sonra araç içi ikramlarımız 

eşliğinde günübirlik Dupnisa Mağarası ve İğneadası turumuza başlıyoruz. İğneada turuna ilk 

durağımız olan  2720 metre uzunlukta Dupnisa mağarasına geliyoruz. Kuru ve sulu olmak üzere iki 

bölümden oluşan mağara Istranca Dağları'nın derin vadilerle yarıldığı muhteşem coğrafyaya sahip 

Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyü yakınlarında bulunuyor. Dupnisa mağarası gezisi sonrasında 

Sarpdere Deresi kenarında çay-kahve ve fotoğraf  molası veriyoruz. 

 Daha sonra dünyada sadece 5 yerde görebileceğiniz Subasar (longoz ormanları) ormanlarına sahip, 

671 bitki çeşidini barındıran, birçok eko sisteme ve zengin biyolojik çeşitliliğine sahip İğneada Longoz 

ormanlarına hareket ediyoruz . Longoz ormanlarındaki bitki örtüsü, dev ağaç kökleri, dere yatakları, 

ağaç mantarları her mevsim görülmeye değer güzelliktedir.  Burada aracımızdan inerek Longoz 

Ormanlarının içinde  sizler için hazırladığımız barbeküde ekmek arası sucuk, köfte ve ayran (Extra) 

seçenekleriyle öğle yemeği molası ve Langoz ormanlarını keşfetmeniz için serbest zaman veriyoruz. 

Burdaki molamızın ardından Trakya'nın  doğa ile iç içe olan önemli sahil kasabası İğneada'ya hareket 

ediyoruz. Karadeniz kıyısında 22 km uzunluğunda geniş bir kumsala sahip olan İğneada'da deniz,kum 

güneşin tadını çıkarırken bolcada gezmeye vaktimiz oluyor. Dileyen misafirlerimiz İğneada'da 

bulunan kano aktivitelerinede(ekstra) katılabilir. 

 Son durağımız olan İğneada'daki serbest zaman sonrası dönüş yolculuğuna geçiyoruz  ve siz değerli 

misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak bir sonraki Tatil Güneşi organizasyonumuzda yeniden 

görüşmek üzere vedalaşıyoruz.  

  

 

 



Fiyata Dahil Hizmetler:  

● Turizm belgeli otobüsler ile ulaşım 

● Araç içi ikramlar 

● Araç içi Kahvaltı Paketi 

● Profesyonel rehberlık hizmeti 

● Çevre gezileri 

● Milli Park giriş ücreti 

● 1618nolu turizm kanuna göre zorunlu seyehat sigortası 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 

● Dupnisa giriş ücreti 

● Kano ücreti 

● Öğle yemeği(25TL) 

● Müze ve ören yeri giriş ücretleri 

 

"İPTAL, İADE ve DEĞİŞİKLİK; 
Misafirler, iptal ve değişiklik taleplerini yedi (7) iş günü öncesinden acenteye yazılı olarak bildirmekle 
yükümlüdür. Hizmet başlangıcından yedi (7) iş günü önce iptal edilen tüm rezervasyonların iadesi, 
iptal edildiği tarih itibariyle nakit veya havale/eft ödemelerinde yedi (7) iş günü içerisinde, kredi kartı 
veya online ödemelerde banka ve kurumların ödeme takvimine göre iade edilir. 
Acente tarafından yeterli sayıya ulaşılamadığında, tur misafir isteğine göre, bir sonraki haftaya 
ertelenir veya iptal edilebilir. Böyle bir durumda acente misafirlerine 2 (iki) gün öncesinden arama, 
sms veya e-posta yolu ile bizzat haber vermekle yükümlüdür. Tur içerisinde kullanılmayan hiçbir 
hizmet için iade talep edilemez. 
Yangın, savaş hali, ekonomik kriz, doğal afet gibi mücbir sebeplerden oluşan iptallerden acente 
sorumlu değildir. 
Tur programında yer alan güzergâh üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi 
güzergahta ve tur programda değişiklik yapabilir. Rehberimizin tur sırasında verdiği saatlere 
misafirlerimizin uymaması sonucunda, tur programında yazdığı halde gezilemeyen yerlerden acente 
sorumlu değildir. Tur öncesi ve tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle ve mücbir sebepler ile 
yapılamayan turlarda acente sorumluluğu yoktur. 
EK BİLGİLER                                                                                                                                      
Rezervasyon esnasında kesinlikle koltuk numara garantisi verilemez. Turumuzda rehberlik, ulaşım, 
konaklama ve çevre gezileri paket programdır ayrı düşünülemez. En son sirkü bir önceki sirküyü 
geçersiz kılar. 
Tur tarihinden 1 gün önce mesai saatleri içerisinde katılımcılarımıza sms ile rehber bilgisi, araç kalkış 
bilgileri ve sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için tur esnasında dikkat edilmesi gereken hususların 
yer aldığı ön bilgilendirme  gönderilecektir. 
Tur Boyunca Kullanılacak Araçlar; 
17-19 Kişilik: Volkswagen Crafter & Mercedes Sprinter 
20-31 Kişilik: Otokar Sultan Maxi & Isuzu Novo Lux 
32-54 Kişilik: Temsa Safir - Maraton & Mercedes Travego - Tourismo & Neoplan Cityliner - Tourliner & 
Setra"  
 


