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Günübirlik Cumalikizik Gölyazi Mudanya Trilye Turu

Tur Tipi Günübübirlik Tur- Etkinlik Gün Sayisi

Sehir Bursa

Türkiye'nin dördüncü büyük sehri Bursa, hem tarihi hem dogal güzellikleri hem de pek cok merkezden ulasim kolayligi sayesinde ilgi cekici
bir sehirdir. Bursa'da doga ile tarihin bir arada bulundugu tur sizleri bekliyor.

Gün 1

Günübirlik Cumalikizik Gölyazi Mudanya Trilye Turu

ARAC KALKIS VE HAREKET SAATLERI

06:00 - Incirli Metrobü Duragi Dilek Pastahanesi Onu
06:20 - Mecidiyekoy Meydan IETT Duraklari ( Mado & Tavuk Dünyasi Onü )
06:50 - Kadikoy Evlendirme Dairesi Otoparki Onu
07:00 - Bostanci Koprusu Alti (Ankara istikameti)
07:10 - Kartal Koprusu (Ankara yonu)
07:20 - Pendik Koprusu Alti (Ankara istikameti)
07:30 - Cayirova McDonald's Onu
07:40 - Gebze Center Onü

Istanbul'a ortalama varis saati 22:00/22:30

Belirtilen bulusma noktalarindan hareketle Eskihisar-Topcular Feribotunu kullanarak Yalova üzerinden ilk duragimiz olan Cumalikizik
Köyüne dogru yola cikiyoruz. Köyde koruma ve yenileme calismalarinin yapildigi toplam 270 evden bazilarina ve Etnografya Müzesi’ne
misafir oluyoruz. Cumalikizik Köyünde Konuk Evi, Sanat Evi, Coban Evi, Etnografya Müzesi’ni gezip dünyanin en dar araligi olan Cin
Araligindan gecmeyi deneyecegiz. Cumalikizik gezimizin ardindan Gölyazi’ya Dogru yolculugumuza basliyoruz. Zeytin agaclari arasinda
Gölyazi’ya ilerlerken giriste restore edilen yel degirmeni karsiliyor bizi. Ilk olarak eski tiyatro kalintilarinin bulundugu Zambak Tepesi’ne
cikiyoruz. Muhtesem Gölyazi ve Uluabat Gölü manzarasinda bölge hakkinda bilgi alip, fotograf molasi verdikten sonra gezmeye devam
ediyoruz. Anadolu Rum Ortodoks kiliselerinin önemli ve özgün örneklerinden olan Aziz Panteleimon Kilisesi ve Göl Yazievi’ni geziyoruz.
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Yürüyerek köyün meydaninda bulunan Aglayan Cinari görüp rehberimizden hikayesini dinledikten sonra köprü ile yarimadaya geciyoruz.
Simdi restore edilip kafe olan tarihi Gölyazi Hamami’ni ve Camisi’ni, Tarihi surlari Uluabat Golu’nden avlanan baliklarin 100 yildir satildigi
mezati, restore edilen Faik Bey Konagi’ni 250 yillik Rum evlerini rehberimizin anlatimiyla gezip meydanda cay molasi veriyoruz. Gölyazi
Köyü ve Uluabat Gölü turumuzu tamamladiktan sonra bir sonraki duragimiz olan ve öglen Yemegi (Balik/Köfte-Salata-Icecek-Firinda Tahin
Helvasi-Cay Yemek Extra ücretli olup istege baglidir.) icin mola verecegimiz Mudanya’ya dogru hareket ediyoruz. 1 saatlik yolculumuzdan
sonra ilk olarak Mudanya’da bulunan Balik Restaurantimiza geciyoruz. Oglen yemeklerini yedikten sonra rehberimiz esliginde Rus asilli
Aleksander Ganyanof’ ait olan, Mudanya Mütarekesi’nin imzalandigi bina olan Mudanya Mütareke Evi Müzesi, Italyan mühendis Piciretu
tarafindan planlanan Giritli Mahallesi’nde (Mudanya Rum Mahallesi) bulunan Mudanya Evleri’ni gördükten sonra 30 dakika mesafede olan
son duragimiz olan Trilye’ye geciyoruz. Eski bir Rum yerlesim yeri olan Trilye de Fatih Camii, ve önceden Papaz Okulu olarak insa edilen
ve 1980li yillara kadar okul olarak hizmet veren Tas Mektep gezileri yapiyoruz. Sonrasi ülkemizde yetisen sofralik zeytinlerinin en iyilerinden
olan Trilye Zeytini alisveris molasi en son molamiz olacaktir. Istanbul yolculugumuza basliyoruz. Tahmini yol, hava kosullarina göre saat
22:00 -00:00 Istanbul’da oluyoruz. Bir Sonraki Turlasana.com seyahatinizde bulusmak üzere sizlere veda ediyoruz.

Konaklama : Konaklama yapilmamaktadir.

Kahvalti : Cumalikizik Köyü Babaocagi isletmesinde fiyata dahil olarak alinmaktadir

Ogle Yemegi : Mudanya'da Iskender ya da Gölyazi'da Balik fiyata dahil degildir.

Aksam Yemegi : Yol üstü tesiste alinmaktadir.

Günün Tavsiyesi : Dünyanin en dar sokagi Cin Araliginda selfi cekilmeyi unutmayin

Dahil Hizmetler
Gidis -Dönüs Ulasim Ucreti
Rehberlik Hizmeti
Milli Park Giris Ucreti
Serpme Köy Kahvaltisi
Seyahat Sigortasi

Haric Hizmetler
Kisisel Harcamalar
Ogle Yemegi Iskender + Kola 100 TL
Müze ve Oren Yeri Giris Ucretleri

Onemli Bilgiler

Tur esnasinda kesinlikle koltuk numarasi sözü ve garantisi verilemez. Lütfen israrci olmayiniz.

Araclarimiz her tur icin belirlenen hareket noktalarindan belirtilen saatlerde hareket eder, hareket saatinden en az 5 dakika önce hareket
noktasinda hazir olunuz. Araclarimiz hareket saatinde hareket etmektedir. Gec kalan ve tura katilamayan misafirlerimiz herhangi bir hak
talebinde bulunamazlar.

Tura katilim tarihinden önce tur görevlisi personelin iletisim numarasi rezervasyon esnasinda vermis oldugunuz telefon numaraniza kisa
mesaj olarak gönderilecektir. Vermis oldugunuz iletisim numarasinin dogru olmasina dikkat edeniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafiniza aittir.

MUSTERI, isbu Sözlesme konusu hizmetin nitelikleri, satis bedeli ve ödeme sekli ile ifaya iliskin detayli bilgiler iceren brosürü okuyup bilgi
sahibi oldugunu; yurtdisi konaklamalarinda tur kalkis tarihinden itibaren en az alti ay gecerli ve sinir kapilarinda giris cikis kasesi
basilabilmesi icin en az iki sayfalik bos sayfasi bulunan pasaportunu, gecerli vizesini ve nüfus cüzdanini, Kibris turlarinda ise nüfus
cüzdanini yaninda bulunduracagini, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliginden veya MUSTERI'nin kendinden kaynaklanan kisisel
nedenlerle (vergi borcu, vize eksikligi, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) cikisinin engellenmesi veya Türkiye'den cikis
yapilan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykiriliklari nedeniyle ülkeye girisin engellenmesi durumunda Paket
Tur Düzenleyicisi ile ACENTE'nin hukuki ve/veya cezai hicbir sorumlulugu dogmayacagini; bagaj ve icerigi ile ilgili her türlü sorumlulugun
kendisine ait oldugunu; MUSTERI yaninda bulunan esyalari takip ve kontrol etmekle yükümlü oldugunu, tur esnasinda kaybolan, hirsizlik
konusu olan, zayi olan esyalardan Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE'nin veya calisanlarinin hukuki ve/veya cezai hicbir sorumlulugunun
bulunmadigini, belirtilen nedenlerle Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE'ye ve/veya calisanlarina karsi talepte bulunmayacagini; isbu
Sözlesme'nin imzasi ile konaklayacagi tesisin ve seyahat edecegi aracin tabi oldugu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü oldugunu; tur
lideri, tesis, acente ve ulasim araci yetkililerince satin alinan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacagini, ücüncü kisilerin can ve mal
güvenligini/bütünlügünü tehlikeye atmayacagini ve ücüncü kisilerin can ve mal güvenligini/bütünlügünü tehlikeye atmasi halinde
dogabilecek maddi/manevi tüm zararlardan sahsen ve birinci derecede sorumlu olacagini, aksi halde Paket Tur Düzenleyicisi ile
ACENTE'nin Sözlesme konusu hizmeti ifa etmeyecegini ve bu nedenle MUSTERI'nin iade hakkinin bulunmadigini; MUSTERI'nin isbu
Sözlesme konusu Paket Tur kapsami disinda alacagi ekstra yiyecek-icecek, kisisel harcamalar ve program disi tüm mal ve hizmetlerin
bedelinin kendisi tarafindan ödenecegini; ifa edilen hizmetin ayipli oldugundan bahisle hizmeti kullanmayi sonlandirmasi halinde isbirligi
yapma ve özenli davranma borcu geregi Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE yetkilisine ve konakladigi otele sona erme sebeplerini yazili
olarak bildirecegini, aksi halde hizmeti alip kullanmis addolunacagini kabul, beyan ve taahhüt eder.

18 yas alti resit sayilmayan cocuklarin anne veya babalarindan biri veya ikisi ile beraber tura katilmadigi durumlarda, tura katilim icin gerekli
olan muvaffakatnamelerin seyahat sirasinda kisilerin yaninda bulundurulmasi zorunludur.

Rehber Hava Kosullari ve olumsuz yol durumu gibi gerekli gördügü takdirde, tüm programi gerceklestirmek kaydi ile zamanlama ve
program akisi konusunda degisiklik yapma hakkina sahiptir. Programda belirtilen oteller standartlari ve mevkileri bakimindan ayni olmak
kaydi ile degistirilebilir.

Turumuz; rehberlik, ulasim, konaklama ve cevre gezileri ile bir paket olup ayri düsünülemez. Kullanilmayan ulasim, konaklama, cevre
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gezileri vb. haklar geri iade edilmez. Yeterli cogunluk saglanamadigi takdirde tur farkli bir tarihe ertelenebilir ya da iptal olur. Böyle bir
durumda misafirlerimize 1 (bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. Asgari Katilimci Sayisi 25 Kisi dir.

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yogunluk vb.) ve ya misafirlerimizin rehberimizin verdigi zamanlamalara uymamalari
sebebiyle tur programimizda yazdigi halde gezilemeyen yerlerden Turlasana.com kesinlikle sorumlu degildir.

Acenta yeterli sayiya ulasamadigi zaman turu iptal etmemek adina ayni ve ya benzer tur programina sahip olan farkli bir Acenta'ya
müsterileri gönderebilir bu sayede müsterinin tatil plani bozulmamis olur.

Turlarin dönüs saatleri trafik yogunluguna göre degiskenlik gösterebilir, net ve kesin dönüs saati verilmemektedir.

Konaklamali turlarda 0–6 yas cocuk indirimi iki yetiskin yaninda uygulanir. Tek bir cocuk icin kullanilir.

T.C. Vatandasi olmayan yabanci uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrica fark ödemez. Müze kart uygulamasinin T.C vatandaslarina özel
bir uygulama olmasi nedeniyle müze kart verilmez. En son yayimlanan sirkü bir önceki sirküyü gecersiz kilar.

Ek Bilgiler

TAVSIYELER

Gezi süresince rahat yürüyüs ayakkabisi veya spor ayakkabi tercih edilmelidir.

Gece icin yaniniza hirka vb. bir kiyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacagimiz icin dudak koruyucu krem ve sapka, yapacaginiz alisverisler
icin kücük bir canta ve tabi en önemlisi fotograf makinesi ve yedek hafiza karti ve sarj kiti yedek batarya yaniniza almayi unutmayiniz.

REZERVASYON DETAYLARI

Yaptirmis oldugunuz rezervasyon sonucunda belirtmis oldugunuz mail adresinize Tur Kayit onayiniz gönderilecektir. Tur Kayit onayi
tarafiniza ulastiktan sonra turumuza katilim saglayabilirsiniz.

Internet üzerinden yaptirmis oldugunuz rezervasyon sonucunda belirtmis oldugunuz mail adresinize Tur Kayit onayiniz gönderilecektir. Tur
Kayit onayi tarafiniza ulastiktan sonra turumuza katilim saglayabilirsiniz. Tur onay maili almayan misafirlerimiz turumuza katilim
saglayamaz.

Rezervasyon yaptirilan kisi icin gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafimiza bu bilgiler eksik verildigi takdirde olusabilecek olasi
aksiliklerde Turlasana sorumlu degildir.

Rezervasyon esnasinda T.C Kimlik numaranizi, dogum tarihinizi gün ay ve yil olarak tarafimiza belirtiniz.

KULLANILACAK ARACLAR

Turlarda kullanilacak olan araclarimiz kisi sayisi ve yol kosullarina göre belirlenmektedir.

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

YUKARIDA YAZILI OLAN TUR PROGRAMI, TURLASANA.COM TARAFINDAN OZGUN OLARAK YAZILARAK, HAZIRLANMISTIR. HER
HANGIBIR SEKILDE TURLASANA.COM BILGISI OLMADAN, PROGRAMIN KOPYALANMASI, YAYINLANMASI YASAKTIR. TUM
HAKLARI TURLASANA.COM'A AITTIR. PROGRAMIN TURIZM SEKTORUNDE OLUSTURULAN KOPYALARIN DAN TURLASANA.COM
SORUMLU TUTULAMAZ.
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