
 

GÜNÜBİRLİK ULUDAĞ KAYAK TURU 
(HAFTA İÇİ HER GÜN KESİN KALKIŞLI – ARAÇ İÇİ KAHVALTI 

PAKETİ DAHİL) 

 
ARAÇ KALKIŞ VE HAREKET SAATLERİ 

04:00 -- İncirli Metrobüs Dilek Pastanesi Önü 

04:20 -- Mecidiyeköy İETT Durakları (Mado Önü) 

04:50 -- Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 

05:10 -- Kartal Köprüsü (Ankara Yönü) 

05:20 -- Çayırova Mc Donald's 

05:30 --  Eskihisar Feribot 

FİYATA DAHİL HİZMETLER 

Gidiş - Dönüş Ulaşım 

Rehberlik Hizmeti 

Milli Park Giriş Ücreti 

Araç İçi Kahvaltı Paketi 

Araç İçi Su İkramı 

Seyahat Sigortası 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

Kişisel Harcamalar 

Öğle Yemeği (sucuk ekmek+içecek) : 35 TL 

Kayak Takımı : 60 TL 

Kayak Pantolonu : 35 TL 

Kayak Montu : 35 TL 

Snowboard : 70 TL 

 

 



 

TUR PROGRAMI 

Siz değerli misafirlerimiz ile buluşmanın ardından kahvaltı paketlerimiz ve otobüs içi ikramlarımız eşiliğinde Marmara              
bölgesinin en büyük Kayak Merkezi Uludağ'a doğru yol alıyoruz. Uludağ'a ulaştığımızda dileyenler kayak yapmak için ski                
paslarını alarak Kayak takımlarıyla gün boyu kayak yapma imkanı bulacaktır. 

Kayak yapmak istemeyen misafirlerimiz kızakla kayabilir, kartopu oynayabilir, kardan adam yapabilir, çevredeki kafelerde             
sıcak vakit geçirebilir. Kayak dersi almak isteyen veya kayak takımı kiralamak isteyen misafirlerimize Rehberimiz yardımcı               
olacaktır. öğlen yemeği serbest zaman acıktığınızda sucuk ekmek+ içecek menüsünü dilediğiniz zaman alabilirsiniz. 

16.30 - 17:00 gibi dönüş yolculuğuna geçiyoruz. Merkeze indiğimizde Bursa'nın meşhur İskender'inden tatmak için mola               
vereceğiz. Sonrasında İstanbul'a varıyoruz . Siz sayın misafirlerimizi almış olduğumuz kalkış noktalarında bırakarak bir              
sonraki Turlasana turunda görüşmek üzere vedalaşıyoruz. İstanbul'a Dönüş Tahmini : 21:30 / 23:00 

ÖNEMLİ BİLGİ 

Tur esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Lütfen ısrarcı olmayınız. 

Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından belirtilen saatlerde hareket eder, hareket saatinden en az 5 dakika                 
önce hareket noktasında hazır olunuz. 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 edeniz. Aksi              
takdirde sorumluluk tarafınıza aittir. 

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. 

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. Programda belirtilen oteller standartları ve              
mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir. 

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. Böyle bir durumda misafirlerimize 1 (bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür.                 
Asgari Katılımcı Sayısı 25 Kişi dir. 

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) ve ya misafirlerimizin rehberimizin verdiği zamanlamalara              
uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Turlasana.com kesinlikle sorumlu değildir. 

Turların dönüş saatleri trafik yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir, net ve kesin dönüş saati verilmemektedir. 

Konaklamalı turlarda 0–6 yaş çocuk indirimi iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır. 

T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrıca fark ödemez. Müze kart uygulamasının T.C               
vatandaşlarına özel bir uygulama olması nedeniyle müze kart verilmez. En son yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü                
geçersiz kılar. 

KULLANILACAK ARAÇLAR 

Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısı ve yol koşullarına göre belirlenmektedir. 

38 kişi ve üzeri Otokar Doruk Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir, Neoplan Tourliner-Cityliner 31                  
kişiye kadar lüks Otokar Sultan Maxi 27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 15 kişiye kadar lüks                      
Mercedes Sprinter–Volkswagen Crafter araçlar kullanılır.  

 

 

 


