
İNCİSU                                                                                        
BOĞAZİÇİ TEKNE TURLARI                                                                                                                                                   

 İNCİSU    2020   PAZAR KAHVALTIlı  YÜZME PROGRAMI  

Covid 19 a rağmen tedbiri elden bırakmadan serinlemek güzel bir hafta sonunu keyifle 
yaşamak elimizde. İşte size Fırsat. 

Pandemi kuralları çerçevesinde ;  

SABAH MUHTEŞEM BOĞAZ TARİHİ ANLATIMLI REHBERLİ BOĞAZ TURU , 

ENFES KAHVALTI  

ÖĞLEN BOĞAZIN SERİN SULARINDA YÜZME TURU 

ÖĞLE YEMEĞİ  

3. KÖPRÜ SEYRİ VEYA ADALAR TURU 

Hepsi bir arada tam gün keyif turu  

Pandemi hepimizi evlerimize uzun süre kapattı. Ama artık yaz geldi. Deniz ve güneş zamanı. Sıkılan  
İstanbul’lulara güzel bir hafta  sonu sunalım dedik ve tedbirlerimizi alarak Karadeniz’in veya Marmara 
Denizi’nin sularında serinleme fırsatı hazırladık. Hem de bol ikramlı ve hafızalardan silinmeyecek Boğaz 
tarihçisi rehberimiz eşliğinde.  

 Sabah aşağıdaki mönüde belirtilen kahvaltımızı aldıktan sonra rehberimiz sizlere boğazın muhteşem 
güzelliklerini anlatacak. Kızkulesi’nde fotoğraf molası müthiş olacak. Daha sonra  Beylerbeyi sarayı, 
Sarayburnu, Ayasofya, Karaköy ve Galata köprüsü ve Galata kulesi, Topkapı sarayı, Dolmabahçe sarayı, 
Çırağan sarayı, Kuleli Askeri Lisesi , yalılar 1 ve 2. Köprüler, Erguvanlar, birbirinden muhteşem camiler 
sizleri bekliyor..  

 Öğlen Boğazın Karadeniz’de giriş bölgesi olan Poyrazköy Limanı’na  veya Adalar arakasındaki limanlara 
(Seyir durumu hava ve deniz durumuna göre belirlenecek) hareket edeceğiz. Limana varınca yüzme ve 
güneşlenme molası . Moladan sonra acıkacağız tabii. Öğlen Balık ekmek veya köfte ekmek yiyeceğiz. 
Sonrada meyve ikramımız olacak ve dönüşte eğlence … 

PAZAR  KAHVALTILI  TUR  PROGRAMI  

(katılım olması halinde cumartesi günleride düzenlenecektir) 

Saat : 10.00-12.00  Kahvaltı 
Saat :  12.00-14.00 Yüzme bölgesine gidiş 
Saat :  14.00-16.00 Yüzme molası 
Saat :  16.00          Yüzme bölgesinden hareket 
Saat  : 16.15          Öğle yemeği  
Saat : 18.00 İstanbul’a varış.. 



Kalkış ve varış yerleri : 
Kalkış saati ve Yeri  :      Avrupa Yakası  Bebek  Saat  10.00   Anadolu yakası  Beylerbeyi saat  10.15  
Dönüş saati ve Yeri :     Avrupa yakası   Bebek  saat  18.00   Anadolu Yakası   Beylerbeyi  saat 17.45 

Bebekte Tekneye kabul 09.30 itibariyle başlar                     
Otopark : Her iki iskelede de ücretli otopark mevcut. 

Adres ve Konum  
Avrupa Yakası : Bebek Çamlıbahçe Mevkii    
Adres      : Arnavutköy Mah. Cevdetpaşa cad. Çamlıbahçe otobüs durağı arkası,  
Konum   :  https://maps.google.com/?q=41.071472,29.044991 

Anadolu Yakası  :  Beylerbeyi  Nato İskelesi   
Adres                   :  Beylerbeyi mahallesi  Abdullahağa Cad. Sabancı olgunlaşma Enstitüsü yanı, 
Konum : https://maps.google.com/?q=41.044003,29.042652 

TARİHLER : 
5   Temmuz  2020 Pazar 
12 Temmuz 2020 Pazar  
19 Temmuz  2020 Pazar 
26 Temmuz  2020 Pazar 

Tüm servis boyunca  Meyve suyu ,Türk kahvesi  ve alkollü içecekler artı ücretle 
sunulur 
Türk Kahvesi 10 TL ,   
 Meyve suyu ve meşrubatlar  7  TL  
 Soda 3  TL ,  
Bira  kutu veya şişe  25 TL 
Şarap kadeh  25 TL  
Çerez tabağı 10 TL 

Covid-19 Salgını nedeniyle tur esnasında teknede uygulanacak kurallar : 

• Tekneye sınırlı sayıda misafir kabul edilecektir. Kültür Turizm Bakanlığının 
yayınladığı Covid-19 pandemisi kuralları genelgesine  göre taşıma 
kapasitemizin yarısı kadar misafir kabul edebilmekteyiz. Teknemizin  taşıma 
kapasitesi 500 kişi , pandemi genelgesi gereği yarısı yani  250 kişi  olmasına 
rağmen kahvaltılı yüzme turu için  en fazla 130-140 kişi kabul edilecektir. 

• Teknemiz dezenfekte edilmiştir.  

https://maps.google.com/?q=41.071472,29.044991
https://maps.google.com/?q=41.044003,29.042652


• Tur esnasında kapı kolları, korkuluklar vb sık dokunulan alanlar belirli 
aralıklarla personel tarafından dezenfektanlar ile silinecektir. 

• Tekneye maskesiz misafir kabul edilmeyecektir. 
• Tekneye girişte ve inişte sosyal mesafe kurallarına göre hareket edilecektir. 
• Girişte gerektiğinde T.C Sağlık  Bakanlığı’na verilmek üzere  tüm katılımcıların 

ateşi ölçilecek, 37 ve üzeri olanlar tekneye kabul edilmeyecek, adı ,soyadı ve 
telefonu  alınacak, ellerinin dezenfekte etmesi  istenecektir. 

• Teknede wc ler, alt bar, teras barda misafirlerin gerektiğinde kullanmaları üzere 
dezenfektanlar bulundurulmaktadır. 

• Tur esnasında Yeme-içme ve yüzme faaliyetleri dışında maskeler hep yüze  takılı 
olacaktır. 

• Teknede şezlong bulunmamakta ve havlu verilmemektedir.  Misafirlerin kendi 
plaj ve deniz havlusu ile terlik ,şapka vb eşyalarını yanlarında getirmek 
durumundadırlar. 

• Yeme içme servisinde kullanılacak olan ekipmanlar (genelgeye göre) bulaşık 
makinesi var olduğundan ve deterjanla bulaşık makinesinde yıkandığından  
porsenel tabak ve cam bardak olarak kullanılacaktır.Tek atımlık bardak tabak 
kullanılmayacaktır. Dileyen misafirler  kendi bardak ve çatal vb kullanılacak 
ekipmanı yanında  getirip kullanabilir.  

• Yeme içme sunumu ;   
-Kahvaltı sunumu ; Soğuklar kahvaltı tabağı ile kişiye özel servis, sıcaklar maşa 
servisi ile kişiye özel servis şeklinde yapılacak olup, çay kahve servisi yine 
personel tarafından termos ile yapılacaktır. 
-Öğle yemeği servisi : Ekmek arası şeklinde olup, ekmekler ağzı kapalı şeffaf 
paketler ile büfeden misaifr tarafından alınacak olup, balık ya ada köfte servis 
personeli tarafından yapılacaktır. Kişi başı 1 adet İçecekler cam bardakta 
verilecektir. Dileyen misafir  pipet kullanabilecektir.  
-İkindi ikramı : Meyve servisi kişiye özel olacak şekilde servis edilecektir. 

• Alt salonda masa düzeni, teras güneşlenme için ayrılmış durumdadır. Alt salonda 
masalar arası 1 m, sandalyeler arası en az 60 cm mesafe bulunmaktadır. 
Güneşlenme esnasında yabancı misafirin birbirleri arasında en az 1 m mesafe 
bırakmak durumundadırlar.Terasta tente bulunmamaktadır.  

• Teknede dolaşma esnasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

• Teknede kıç üstünde duş alma imkanı mevcuttur. 
• Yüzme esnasında can kurtaran eşlik edecektir. 
• Yüzme bilmeyenlerin denize girmesi sakıncalı olup mutlaka tekne personelinden 

yardım almalıdır. Can yeleği olmadan denize girilmesi yasaktır. 
• Yüzme için, teknenin yüzme bölgesine iniş için  mesafe korunarak az  gruplar 

halinde alınacaktır.  



Genel Kurallar  :  
• Rezervasyon Şarttır . Rezervasyon için tarih onayı alıp ;kupon bilgileri, ad soyad ,kişi sayısı ve biniş 

iskelesi  firmamıza incisu@incisu.com.tr mailinden rezervasyon hattından yazılı olarak 
bildirilmelidir. 

• Rezervasyon yaptırıldıktan sonra iptal bilgisi 24 saat önce  firmamıza bildirilmemesi halinde  kupon 
kodları kullanılmış sayılır.  

• Yağışlı günlerde tur iptal edilir ve bu iptal turdan 2 gün veya 1  önceden haber verilir. Katılımcılara 
bir sonraki tarih için müsaitlik verilir. Katılımcının yeni kabul etmemesi halinde rezervasyonunu  
iptal edebilir.  

• Tekne  herhangi arıza  bir nedenle tura çıkamaması durumunda katılımcılara müsait gün bildirilir. 
Katılımcılar bunu önceden kabul etmiş sayılır.  

• Tura çıkılabilmesi için en az 50 kişi çoğunluk aranmaktadır. 
• Teknelerimizde her türlü izin, ruhsat  bulunmaktadır.  (Turizm Bakanlığı- Turizm İşletme Belgesi, 

denize elverişlilik belgesi, Can yeleği, can simidi, kurtarma botu v.s. güvenlik önlemleri, AİS, Radar, 
Telsiz, TAPDK, Yolcu ve Tekne sigortası v.s.) 

• Teknelerimizde her tülü güvenlik önlemleri alınmış olup bireysel hatalardan kaynaklanan kazalardan 
firmamız sorumlu tutulamaz.  

• Belirlenen kişi sayısı kapasitesi dolunca rezervasyon kabul edilmez. Bu durumda Teknenin kalkış 
saatinin kaçırılması durumunda rezervasyon geçerli  kabul edilip para iadesi  yapılmaz. 

• 9 yaş ve üzeri çocuklar yetişkin ücreti ile kabul edilir.  
• Teknede alt salonda ıslak mayo ve terlik ile dolaşılmayacaktır. 
• Soyunma giyinme odası bulunmaktadır. 
• Tekneye Dışarıdan yiyecek, içecek ve  çerez kabul edilmez. Bulunması halinde Tekne personeli 

tarafından toplanır.  

mailto:incisu@incisu.com.tr
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