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YÜZME TURU
HER CUMARTESİ

1. GÜN : CUMARTESİ – 19/26 HAZİRAN – 03/10/17/31 TEMMUZ – 07/14/21/28 AĞUSTOS 2021

 
İSTANBUL – SAROS KÖRFEZİ – ERİKLİ - İSTANBUL
 
Değerli Misafirlerimiz;
Belirlenen Hareket noktalarından sizleri alarak Tekirdağ – Malkara - Keşan Karayolu üzerinden Erikli’ye doğru
yolculuğumuza başlıyoruz.
İstanbul’a En yakın Mavi Bayrak Ödüllü Ege Sahili olan Erikli plajı İstanbul’un Kalabalığından bunalanların en yakın
adresi’dir.
Erikli köyü, Edirne’nin Kültürel Yaşam tarzı ve Avrupa’ya olan yakınlığı ile Rahat ve huzurlu bir gün sunar. Halka açık
plajları ve beach’leri ile farklı alternatifler bulunmaktadır. Panoramik Erikli köyü gezimiz sonrasında Erikli plajı’na
varıyoruz. Tatil Güneşi Gürhan Tour misafirlerine Özel Anlaşmalı olduğumuz Sunset Beach’de Masmavi denizin ve
kumun keyfini yaşarken dileyen DJ Müzik eşliğinde eğlenebilir dileyen Köpük Banyosu yapabilir dileyen su sporları
aktivitelerinden faydalanabilir. Sunset Beach’den Tatil Güneşi misafirleri’ne Özel Uygun fiyatlı  Şezlong ve şemsiye
alanlar sizlere vereceğimiz bilekliklerimiz ile WC,DUŞ ve SOYUNMA KABİNLERİNİ ücretsiz kullanabileceklerdir.
Rehberimizin belirleyeceği saat’e kadar yüzme için serbest zaman sonrası istanbul’a hareket ediyoruz ve siz değerli
misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak bir başka Tatil Güneşi organizasyonunda görüşmek dileğiyle
vedalaşıyoruz. Hoşçakalın.

Sabah Kahvaltısı: Araç içerisinde Lunch Box Kahvaltı Paketi olarak alınacaktır.
Öğle Yemeği: Sunset Beach yada sahildeki Restaurantlarda (Ekstra)

HAREKET NOKTALARI :
05:00 Çekmeköy Metro TebBankası Önü

05:20 Pendik Köprüsü

05:30 Kartal Köprüsü

05:45 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü

06:00 Mecidiyeköy Aslı Börek Önü

06:15 Bakırköy Ömür Plaza Önü

06:30 Avcılar Metrobüs Durağı

06:45 Beylikdüzü Marmara Park Önü

07:00 Silivri Kipa önü



Fiyata Dahil Hizmetler:

● Turizm belgeli otobüsler ile ulaşım

● Araç içi ikramlar

● Araç içi Kahvaltı Paketi

● Tatil Güneşi Refakatı

● Çevre gezileri

● 1618nolu turizm kanuna göre zorunlu seyehat sigortası

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:

● Öğle yemeği

● Şezlong  ve Şemsiye ( Kişi Başı 30 TL )

"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" 

TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR


