
Şile Ağva Deniz ve Yüzme Turu 
GÜNÜBİRLİK HER GÜN KALKIŞLI 

 
07:00 İncirli Metrobüs Durağı-Dilek Pastahanesi Önü 
07.20 Mecidiyeköy İETT Otobüs Durakları 
07.45 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 
07.55 Yeni Sahra Otobüs Durağı (Ankara Yönü) 

Belirtilen buluşma noktalarından hareketle Günübirlik Şile Ağva Deniz ve Yüzme 
Turumuza başlıyoruz. Turumuzun ilk durağı küçük bir balıkçı kasabası olan Şile olacaktır. 
Tarih ve doğanın iç içe olduğu Şile Feneri, Şile Kalesini fotoğraflıyoruz. Şile limanında 
vereceğimiz serbest zaman sonrası Ağva’ya hareket ediyoruz. İki dere ve Karadeniz’in 
oluşturduğu üçgen arasında kurulmuş olan Ağva merkezinde kısa bir gezintimiz olacaktır. 
Göksu deresinde bulunan güzellikleri fotoğraflayacağınız muhteşem tekne gezimizi 
yapıyoruz. (Tur ücretine dahil olmayıp isteğe bağlıdır 30 dk sürmektedir.) 

Tüm aktivitelerimiz bitirdikten sonra sahile geçip deniz molamızı veriyoruz. (Ağva 
Green Park Beach yüzme paketi alan misafirlerimize özel plaj, cankurtaran 
hizmeti, duş, wc, 
duşa kabin, şezlong ve şemsiye kullanımı hizmetleri verilmektedir.) Öğle 
yemeğimizi restoranımızda indirimli olarak alabilirsiniz. Gezimizi bittikten sonra araçlarımızda 
toplanıp İstanbul yolcuğuna başlıyoruz. 

Hizmetler 
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Gidiş-Dönüş Ulaşım Ücreti Kişisel Harcamalar

Profesyonel Rehberlik Hizmeti Ağva Göksu Nehri’nde Tekne Turu (30dk)

Çevre Gezileri Öğle Yemeği: 40-50 TL

Araç İçi Su İkram ATV Safari

Zorunlu Seyahat Sigortası Ekstra Belirtilen Tüm Programlar

Green Park Beach Yüzme Paketi 
(Paketi alan misafirlerimiz için geçerlidir.)

Tur Programı 
Şile Ağva Deniz ve Yüzme Turu 

ARAÇ KALKIŞ VE HAREKET SAATLERİ



Tarihler ve Fiyatlandırma (Günübirlik Her Gün Kalkışlı – Pazar Hariç) 

Not: Bayram Özel 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 Temmuz Tarihleri +10 TL Kişi 
başı fiyat farkı uygulanmaktadır. 

Detaylar ve Öneriler 
Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir. 

Gece için yanınıza hırka vb. bir kıyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacağımız için dudak 
koruyucu krem ve şapka, yapacağınız alışverişler için küçük bir çanta ve tabi en önemlisi 
fotoğraf makinesi ve yedek hafıza kartı ve şarj kiti yedek batarya yanınıza almayı 
unutmayınız. 

Önemli Bilgiler 
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. 

Acenta yeterli sayıya ulaşamadığı zaman turu iptal etmemek adına aynı ve ya benzer tur 
programına sahip olan farklı bir Acenta'ya müşterileri gönderebilir bu sayede müşterinin 
tatil planı bozulmamış olur. 

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.
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