
 

 

 

 

KONAKLAMALI KARTEPE KAYAK TURU 

1.GÜN İSTANBUL KARTEPE  

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 araç içi kahvaltı paketimiz eşliğinde Kartepe Kayak 

Merkezine doğru hareket ediyoruz. Kartepe’ye varmadan önce indirimli olarak kayak ekipmanları 

kiralayabileceğimiz Kayak odamızda mola veriyoruz. Kayak odasından kayak malzemelerimizi aldıktan 

sonra Kayak Merkezine çıkıyor ve gün boyu kayak keyfine başlıyoruz. Kayak yapan misafirlerimiz 

telesiyejler ile zirveye çıkabilir veya acemi pistinde kayak yapmaya başlayabilirler. Kayak yapmak 

istemeyen misafirlerimiz kayak merkezinde bulunan kafelerde vakit geçirebilir, sevdikleri ile güzel 

fotoğraflar çekerek unutulmaz anılar biriktirebilir veya teleferikler ile zirveye çıkabilirler. Ya da kızak 

alanında kızak ile kaymanın eğlencesini çıkarabilirler. Akşam saat 16:30 civarında (hava şartlarına göre 

değişiklik gösterebilir.) aracımıza binerek İzmit’te bulunan otelimize iniyoruz. Akşam yemeği ve 

konaklama otelimizde. 

Konaklama : 5* Ramada Plaza İzmit 

Kahvaltı : Araç içi kahvaltı paketi 

Öğle Yemeği: Kartepe’de sucuk ekmek + içecek olarak ekstra alınacaktır. 

Akşam Yemeği : Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir. 

2.Gün Kartepe - İstanbul 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Otobüsümüze geçerek tekrardan Kartepe’ye doğru 

hareket ediyoruz. Kayak ekipmanlarımızı tekrardan aldıktan sonra Kartepe’ye doğru aracımız ile çıkıyoruz. 

Kartepe’ye varışımız ile akşam saat 16:00ya (Hava şartlarına göre değişiklik gösterebilir.) kadar 



Kartepe’de serbest zaman veriyoruz. Kartepe’ye çıkmak istemeyen misafirlerimiz İzmit’te vakit 

geçirebilirler. (Otel odaları en geç saat 12:00’da boşaltılması gerekmektedir. Rehberin belirlediği saatte 

Kartepe’den gelen aracımız ile otel önünde buluşulacaktır.)Tüm misafirlerimiz ile buluştuktan sonra 

İstanbul’a doğru dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak bir sonraki 

Tournetur etkinliğinde görüşmek üzere vedalaşıyoruz. 

Konaklama : Bu gece otel konaklaması yoktur. 

Kahvaltı : Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir. 

Öğle Yemeği : Kartepe’de sucuk, köfte, tavuk ekmek + içecek olarak ekstra alınacaktır 

Akşam Yemeği : Dönüş yolu üzerinde tesiste ekstra olarak alınacaktır. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler 

• 1 Gece Ramada Plaza İzmit konaklaması 

• Otelde açık büfe 1 sabah kahvaltısı 

• Otelde set menü 1 akşam yemeği 

• Lüks araçlar ile ulaşım 

• Rehberlik hizmeti 

• Hijyen Paketi 

• Programda belirtilen çevre gezileri 

• Milli park giriş ücretleri 

• Tournetur güvencesi 

• 1618 nolu Turizm Kanununa göre Zorunlu Seyahat Sigortası 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler 

• Tüm öğlen yemekleri 

• Tüm yemeklerde alınan içecekler 

• Kayak Ekipmanları 

• Teleferik Ücretleri 

• Kişisel Harcamalar 

• Ekstra olarak belirtilen tüm organizasyonlar 



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.  

 

SİNGLE : 359 TL 

3-6 YAŞ ÇOCUK : 189 TL 

7-12 YAŞ ÇOCUK : 239 TL 


