
    

   

 

 

CUMAKIZIK ‘TA SERPME KÖY KAHVALTISI DAHİL 

GÜNÜBİRLİK CUMALIKIZIK ULUDAĞ TURU  

1.GÜN İstanbul - Cumalıkızık - Uludağ 

06:00 İncirli Ömür Plaza Önü 

06:30 Mecidiyeköy Torun Center Önü 

07:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü 

07:15 Kartal Köprüsü Altı 

07.30 Çayırova Mc Donalds Önü 

07:45 Gebze Center Önü 

Belirlenen noktalardan misafirlerimizi aldıktan sonra Cumalıkızık Uludağ turumuza başlamak üzere 

hareket ediyoruz.Feribot yolculuğumuzun ardından Cumalıkızık’a varıyoruz. Turumuza ilk olarak 

Cumalıkızık’ta serpme köy kahvaltısı ile başlıyoruz. Serpme kahvaltımızın ardından Cumalıkızık Köyü’nde 

serbest zaman veriyoruz. Cumalıkızık Köyü’nde koruma ve yenileme çalışmalarının yapıldığı toplam 270 

evden bazılarını ve Etnografya Müzesi’ni gezebilirsiniz. Konuk Evi, Çoban Evi, Etnografya Müzesi’ni 

gezdikten sonra dünyanın en dar aralığı olan Cin Aralığı deliğinden geçmeyi deneyeceğiz. Cumalıkızık 

gezimizi tamamladıktan sonra Uludağ’a doğru hareket ediyoruz.Uludağ’a vardığımız zaman günboyu 

serbest zaman veriyoruz. Kayak yapmak isteyen misafirlerimiz kayak takımlarını indirimli olarak 

rehberimizden alacağı fişler ile kiralayabilir ve kayak yapmanın tadını çıkarabilir. Kayak yapmak 

istemeyen misafirlerimiz kızakla kayabilir, kar topu oynayabilir, kardan adam yapabilir veya çevredeki 

kafelerde sıcak vakit geçirebilirler. Zirvenin tadını çıkarmak isteyen misafirlerimiz ise teleferiklere binerek 

zirveye çıkıp manzaranın tadını çıkarabilir ve unutulmaz fotoğraflar çekebilir. 16:30 – 17:00 gibi Uludağ’a 

ayrılan serbest zamanımızın bitmesinin ardından aracımıza binerek Uludağ’ veda ediyoruz.Bursa Merkeze 

indiğimizde Bursa’nın meşhur İskender’inden tatmak için İskender molası veriyoruz. Dileyen 

misafirlerimiz İskender yiyebilirler. Molamızın ardından İstanbul’a doğru dönüş yolculuğuna başlıyoruz. 

Misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak bir sonraki Tournetur etkinliğinde görüşmek üzere 

vedalaşıyoruz. 

Kahvaltı : Cumalıkızık’ta Serpme Köy Kahvaltısı. (Tur ücretine dahildir.) 

Öğle Yemeği : Uludağ’da sucuk, köfte, tavuk ekmek + içecek olarak ekstra alınacaktır. 



Akşam Yemeği : Bursa İskender + içecek şeklinde ekstra alınacaktır. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler 

• Lüks araçlar ile ulaşım (Kişi sayısına göre araç verilmektedir.) 

• Profesyonel rehberlik hizmeti 

• Cumalıkızık’ta serpme kahvaltı 

• Milli park giriş ücretleri 

• Hijyen Paketi 

• Programda belirtilen çevre geziler 

• Tournetur güvencesi 

• 1618 nolu Turizm Kanununa göre Zorunlu Seyahat Sigortası 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler 

• Öğle Yemeği 

• Kayak Takımı 

• Snowboard 

• Kayak montu ve pantolonu 

• Teleferik ücretleri 

• Akşam yemeği 

REZERVASYON DETAYLARI  

Kod alım işleminizi takiben Kupon Kodlarınız ile Tournetur ‘u arayıp rezervasyon Yaptırabilirsiniz. 

Yaptırmış olduğunuz rezervasyon sonucunda kişisel mail adresinize Tournetur tarafından tur kayıt 

formunuz tarafınıza gönderilecektir.  

ÖNEMLİ BİLGİ  

Tur esnasında koltuk numarası garantisi verilemez.  

Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından belirtilen saatlerde hareket eder, hareket 

saatinden en az 10 dakika önce hareket noktasında hazır olmanızı rica ederiz. 

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 etmenizi önemle ricadır. 

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.  

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. Tournetur böyle 

bir durumda misafirlerimize 2 (iki) gün öncesinden haber vermekle yükümlüdür.  

 

 


