
2 GECE KONAKLAMALI KARTEPE ,SAPANCA MAŞUKİYE TURU

5* DOUBLETREE BY HİLTON KARTEPE OTEL KONAKLAMASI FARKI İLE

2 AKŞAM YEMEĞİ 2 SABAH KAHVALTISI ÜCRETSİZ

KAPALI YÜZME HAVUZU , SAUNA ve SPOR SALONU KULLANIMI ÜCRETSİZ

28 OCAK VE 4 ŞUBAT SÖMESTRE ÖZEL HAREKET

1.Gün İstanbul – Kartepe - İzmit ( Tam Gün Kayak Turu )

05:00 İncirli Dilek Pastahanesi Önü

05:30 Mecidiyeköy Torun Center Önü

06:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü

06:15 Kartal Köprüsü Altı

06.30 Çayırova Mc Donalds Önü

06:45 Gebze Center Önü

Belirlenen noktalardan misafirlerimizi aldıktan sonra Gezinoloji ile Kartepe Kayak Turu için araç içi kahvaltı

paketlerimiz 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, teleferikler ile zirveye çıkabilirler, veya kızak alanında kızak ile kaymanın eğlencesini

çıkarabilirler. Akşam saat 16:30 civarında (hava şartlarına göre değişiklik gösterebilir.) aracımıza binerek

otelimize hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

Sabah Kahvaltısı : Araç içi kahvaltı paketi.

Öğle Yemeği : Kartepe’de sucuk ekmek + içecek olarak alınacaktır. (Ekstra)

Akşam Yemeği : Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir.

Konaklama : 5* Doubletree By Hilton Kartepe konaklaması

2.Gün İzmit - Kartepe – İstanbul ( Tam Gün Kayak Turu )

Gezinoloji ile Kartepe Kayak Turu 2. gününde otelde alacağımız sabah kahvaltısı ardından otobüsümüze

binerek 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.

Dileyen misafirlerimiz otelimizde kapalı yüzme havuzu , sauna ve spor salonundan ücretsiz olarak

yararlanabilirler. Rehberin belirlediği saatte Kartepe’den gelen aracımız ile otel önünde buluşulacaktır.)

Tüm misafirlerimiz ile buluştuktan sonra Gezinoloji ile Kartepe Kayak Turumuzun sonuna geliyor ve

İstanbul’a doğru dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Siz değerli misafirlerimizi aldığımız noktalara

bırakarak bir sonraki Gezinoloji etkinliğinde görüşmek üzere vedalaşıyoruz.

Sabah Kahvaltısı : Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir.

Öğle Yemeği : Kartepe’de sucuk ekmek +  içecek ( kola , fanta ya da ayran )  olarak alınacaktır. (Ekstra)

3.GÜN Sapanca Gölü – Maşukiye – Ormanya – Ters Ev

Kahvaltımızın ardından otobüsümüze binerek Kocaeli’nin yeşil cenneti beldelerinden birisi de Maşukiye
'ye hareket ediyoruz. Maşukiye Etrafı yemyeşil, sağlı sollu et-mangal ve alabalık lokantalarıyla dolu bir
yoldan geçilerek ulaşılan Maşukiye; elma, ceviz ve kiraz ağaçlarıyla kaplıdır bir vadidir. Maşukiye’ye
vardığımız zaman tertemiz havası ve yemyeşil doğanın içerisinde güzel bir yürüyüşe başlıyoruz. Şehrin
kalabalık alanlarından uzaklaşıp, doğa içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüş sırasında çektiğimiz
harika fotoğraflar bu geziyi ölümsüzleştirecektir. Doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdikten sonra dileyen
misafirlerimiz doğa içerisindeki gezisine devam edebilir, dileyen misafirlerimiz muhteşem atmosfer
içerisinde çay-kahve yudumlayabilir, dileyen misafirlerimiz ise ekstra olarak atv safari, zipline utv turu gibi
aktivitelere katılabilirler.
Atv turumuz 100 TL, Utv turumuz ise 150 TL dir. Utv ve Atv kullanımı ve güvenliği hakkında bilgiler
veriliyor ve ardından rehber eşliğinde yaklaşık 45dk. Sürecek Safari turumuza başlıyoruz. Safari turumuz
sırasında Maşukiye’nin Kayın Ağaçları arasında zorlu patika yollarda yolculuk yapacağız. Patikalardan,
derelerden, sulardan geçerek Samanlı Dağı’nın muhteşem manzarasını ve bu eğlenceyi safariyi
fotoğraflamak için kısa molalar vereceğiz. Ardından bindiğimiz noktaya geri dönerek safari turumuzu
sonlandırıyoruz.Maşukiye’de ki zamanımızın bitmesinin ardından öğle yemeğimiz için mola veriyoruz.
Öğle yemeğimizin ardından eski adıyla Uzuntarla tabiat parkı yeni adıyla Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na
doğru hareket ediyoruz. Ormanya Doğal Yaşam Parkı projesine 2014 yılında başlanmıştır ve projenin
planlaması 10 yıldan fazla zaman sürmüştür. Doğal çevresiyle 4 bin dönümlük alandan oluşan Ormanya
Doğal Yaşam Parkı Dünya’nın üçüncü, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkıdır. İçerisinde bulunan
canlıların doğal koşullarına en yakın ortamda yaşamaları için tüm ihtiyaçların yerine getirildiği Ormanya
Doğal Yaşam Parkı’nda gelen ziyaretçiler için de tüm detaylar incelikle ve titizlikle planlanmıştır. Ormanya
Doğal Yaşam Parkı, 53 farklı türden 467 hayvanı ve bitki türünü içerisinde barındırıyor. Ala geyikler,
ceylanlar, karacalar gibi birçok canlı türü park içerisinde doğal yaşam alanlarında nesillerini sürdürüyor.
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbitler filmiyle tanıdığımız kahramanların kaldıkları evlerin bulundukları alanları
geziyoruz. Ormanya Doğal Yaşam Parkı gezimizi tamamladıktan sonra buraya veda ederek hemen
yanında bulunan Dubleks daire olarak tasarlanan ve içerisindeki tüm eşyaların ters olarak dizayn edildiği
Ters Ev sizleri çok şaşırtacak. Ter ev gezimizin ardından Sapanca Gölü’ne doğru hareket ediyoruz.



Sapanca gölü sahil şeridinde serbest zaman veriyoruz. Sapanca gölü gezisi ardından İstanbul
yolculuğuna geçiyoruz.Bir ssonraki gezimizde görüşmek dileğiyle….

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

• Doubletree By Hilton Otelde 2 gece konaklama

• Otelde açık büfe 2 sabah kahvaltısı

• Otelde açık büfe veya set menü 2 akşam yemeği

• Kapalı yüzme havuzu , sauna ve spor salonu kullanımı

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

• Programda belirtilen çevre gezileri

• Profesyonel rehberlik hizmeti

• Milli park giriş ücretleri

• Araç içi bardak su

• Gezinoloji güvencesi

• 1618 nolu Turizm Kanununa göre Zorunlu Seyahat Sigortası

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

• Öğle Yemekleri

• Tüm yemeklerde alınan içecekler

• Kayak ekipmanları

• Teleferik ücretleri

• Ekstra belirtilen tüm organizasyonlar

• Tüm Kişisel harcamalar

KAYAK KİRALAMA ÜCRETLERİ

Kayak Takımı : 85 TL

Snowboard : 110 TL



Kayak Kıyafetleri parça başı 45TL (Pantolon - Mont )

Kayak Aksesuarları 30TL ( kask gözlük vb parça başı )

Genel Bilgiler

* Turumuz Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri

Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının belirlemiş olduğu koltuk kapasitesi ve önlemlere göre

gerçekleşecektir

* İçişleri Bakanlığı’mızın 20.08.2021 tarihli genelgesinde belirlediği önlemler çerçevesinde, paket

turlarımızda kullanılan ulaşım araçları ile seyahat konusunda yapılan değişikliğe göre şehirler arası

seyahat edecek olan tüm misafirlerden aşı kartı olması gerekmektedir. Gerekli şartlara sahip olmayan

misafirlerin seyahatine müsade edilmeyecektir ve tespiti durumunda herhangi bir iade söz konusu olmaz .

* Covid geçirmemiş aşısız misafirlerimiz son 48 saate ait negatif sonuçlu PCR testi talep edilecektir .

Gerekli şartlara sahip olmayan misafirlerin seyahatine müsade edilmeyecektir ve tespiti durumunda

herhangi bir iade söz konusu olmaz .

• Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri bir paket halindedir ve ayrı düşünülemez.

Kullanılmayan ulaşım, konaklama, rehberlik, çevre geziler vb. haklar geri iade edilemez.

• Otel konaklamalarında 3 kişilik odalarda 3. Misafirimiz genellikle ek yatakta konaklama sağlamaktadır.

• Programda belirtilen oteller Gezinoloji'nin öncelikli konaklama tesisleridir. Konaklanacak bölge ve

otellerde yoğunluğa göre otel standartları aynı kalmak şartıyla değişiklik yapılabilir. Müsaitlikler

doğrultusunda otel isimleri turun kalkışından 48 saat öncesinde talep edilmesi durumunda bildirilecektir.

•  Program zamanlamasında (gün içerisinde gezilecek noktaların sırasında veya günler arasında) hava

durumu, yol durumu, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb. gibi durumlarda rehber gerekli gördüğü takdirde

değişiklik yapabilir.

• Rezervasyon sırasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen

%10 ekstra indirimden

faydalanmak ister misiniz?
notların bir garantisi yoktur. En ön veya en arka gibi özel koltuk seçimi yapılmamaktadır.

• Araç içerisindeki koltuk düzeni Gezinoloji Operasyonu tarafından rezervasyon sırası göz önüne alınarak

ayarlanmaktadır. Koltuk yerleşimi konusundaki itiraz durumlarında ödeme iadesi mümkün değildir.

Araçlarımızın tüm koltukları aynı standartlardadır.

• 4 gece ve üzeri konaklamalı turlarda oturma düzeninde her gün sıra atlayacak şekilde (rotasyon)



yapılmaktadır. Kısa turlarımızda rotasyon geçerli değildir.

• Araçlarda bulunan 3 ve 4 numaralı koltuklar rehber ve yardımcısına aittir.

• Ekstra tur fiyatları dönemlere göre değişebilir. Böyle bir durumda misafirin turu satın aldığı tarih değil,

turun hareket ettiği tarih dikkate alınır. Tura gidilen dönemdeki ekstra tur fiyatı geçerli olur. Misafir bunu

kabul ederek turu satın almıştır.

• Misafirlerimizi tur bitiminde aldığımız durakların karşı istikametinde indirilecektir. Farklı bir noktada

inmek için araç personellerine lütfen ısrarcı olmayınız.

•  Acenta tarafından tur yeterli sayıya ulaşamadığı durumlarda, misafire bilgi verilerek misafirin isteğine

göre tur bir sonraki tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir. Ya da en yakın hareket noktasına biletleme

yapılarak misafirin tura katılımı sağlanabilir. Böyle bir durumda Acenta misafirine üç (3) iş günü

öncesinden arama, sms veya e-posta yoluyla bilgi vermekle yükümlüdür. Böyle bir durumda misafirin hak

talebi hakkı doğmaz.

• Misafir tarafından hizmetin başlangıç tarihinden 30 gün önceye kadar sebep gösterilmeksizin yapılan

iptallerde ödediği bedel misafire iade edilir. Tur tarihinden 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde

rezervasyon bedelinin P’si; 14 gün ve daha az sürede yapılan iptallerde 0 kesinti uygulanır.

• Müze Kart ve müze ören yeri girişleri tur ücretine dahil değildir. Tüm müze girişleri misafirler tarafından

ödenir.

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI

1618 nolu Zorunlu Seyahat Sigortası kapsamı Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur

hizmetinin verilmemesini kapsar. Tur ücretine dahildir. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını

karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait harcamadır.

ULAŞIM ARAÇLARIMIZ

Turlarımızda ulaşımlarımız kişi sayısına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. Her turumuzda

bulunan kişi sayısına göre aşağıdaki araç tipleri verilir. Araçlarımızda kulaklık bulunmamaktadır. TV üniteli

araçlarda telefonunuzu şarz etmeniz telefonunuzun batarya ömrünü azalttığı için harici bir şarz aleti

bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Minibüsler (19 kişiye kadar): Volkswagen Crafter,  Mercedes Sprinter

Midibüsler (20-32 kişi sayları): Otokar Sultan Maxi, Otokar Sultan Mega, Isuzu Novo Lux

Otobüsler (33-54 kişi sayıları):  Mercedes Travego, Mercedes Tourismo, Temsa Safir, Man Neoplan


