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Günübirlik Masukiye Cam Teras Ormanya Hobbit Evleri Turu

Tur Tipi Günübübirlik Tur- Etkinlik Gün Sayisi

Sehir Kocaeli

Ormanya Dogal Yasam Parki Dünyanin ücüncü, Avrupa’nin en büyük dogal yasam alani olma özelligine sahiptir. Bitki ve hayvanlarin dogal
kosullarina en yakin ortamda yasamalari icin tüm ihtiyaclarin yerine getirildigi Ormanya Dogal Yasam Parkinda

Gün 1

Günübirlik Masukiye Sapanca Ormanya Hobbit Evleri Cam Teras Ters Ev

ARAC KALKIS VE HAREKET SAATLERI

06:30 - Incirli Metrobü Duragi Dilek Pastahanesi Onu
06:50 - Mecidiyekoy Meydan IETT Duraklari ( Mado & Tavuk Dünyasi Onü )
07:10 - Kadikoy Evlendirme Dairesi Otoparki Onu
07:20 - Bostanci Koprusu Alti (Ankara istikameti)
07:30 - Kartal Koprusu (Ankara yonu)
07:40 - Pendik Koprusu Alti (Ankara istikameti)
07:50 - Cayirova McDonald's Onu
08:00 - Gebze Center Onü
08:30 - Izmit Halkevi Duragi

Istanbul'a ortalama varis saati 20:30/21:30

Misafirlerimizi önceden belirtilen kalkis noktalarindan alarak Günübirlik Masukiye Sapanca Ormanya Hobbit Evleri Cam Teras Ters Ev
Turumuza basliyoruz.
Turumuzun ilk duragi Sapanca Gölü’nün yani basinda bir tarafinda Masukiye, bir tarafinda Samanli Sira Daglari ve orman manzarasi
bulunan tur fiyatina dahil serpme kahvalti alacagimiz Istanbul’un en büyük Su Sporlari Tesisi olan Sukay Park’tir.Kahvaltimizi yaptiktan
sonra tur otobüslerimizde toplanip Masukiye dogru yola cikiyoruz.
Masukiye’ye ulastigimizda verecegimiz serbest zaman zarfinda misafirlerimiz isterse cafelerde zaman gecirebilir isterlerse de doganin
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güzelligiyle beraber yürüyüs yapabilirler.
Görsel harikalarin icinde, bol oksijenli ormanlarda, harika cicek kokulari esliginde yapacaginiz yürüyüslerle daha zinde olacaginiz kesin.
Sehrin izbe havasindan birazda olsa uzaklasip Masukiye’de gecireceginiz zamanlar yasaminizda degisik tatlar birakacak.
Dileyen misafirlerimiz de Masukiye’de doga icerisinde Doga Yürüyüsü, ATV Safari, Zipline veya UTV Turu gibi aktivitelere katilabilirler.
(Tüm bu aktiviteler ekstra ücretlidir.) Bu gezimiz boyunca orman icerisinde kayin agaclarinin arasinda patika yollarda zorlu bir yolculuk
yapacagiz. Patikalarda, derelerde, sulardan gecerek Samanli Dagi’nin hos manzaralarini resimlemek icin kisa molalar veriyoruz.
Masukiye gezimizin ardindan Ayri Gezegen Cam Teras’a (giris ücreti ekstra) dogru yolculugumuz basliyor. Ayri Gezegen Cam Teras
Marmara Bölgesinde ilk ve tek cam teras oldu. Bu cam terastan Sapanca Gölünü ve essiz dag manzarasini izleyebilirsiniz. Ayri Gezegen
Cam seyir terasi 460 m2 lik bir alan icerisinde 100 m2 olarak yapilmis ve 185 metre yükseklige sahip. Cam Teras gezimiz son duragimiz
olan Ormanya’ya dogru yola cikiyoruz.
Ormanya Dogal Yasam Parki Hayvanat Bahcesi, Vahsi Yasam Alani, Yürüyüs ve Bisiklet Parkurlari, Karavan ve Cadir Kamp Alani, Doga
Okulu ve Yaban Hayati Kurtarma Merkezi olmak üzere 6 ana bölgeden olusuyor. Ormanya, 53 farkli türden 467 hayvani icinde barindiriyor.
Ala geyikler, ceylanlar, karacalar gibi bircok tür park icerisindeki dogal yasam alanlarinda nesillerini sürdürüyor. Vatandaslar, 53 farkli
türden hayvani dogal yasamlarinda ziyaret edebiliyor. Gezimizi bittikten sonra araclarimizda toplanip Istanbul yolcuguna basliyoruz.
Istanbul'a varis saatimiz 19:00-20:00'dir.

Not: Pazartesi günleri Ormanya Tabiat Parki kapalidir. Rehberimiz sartlara uygun sekilde alternatif program uygulayacaktir.

Konaklama : Günübirlik Turlarimiz da konaklama yoktur.

Kahvalti : Serpme kahvalti fiyata dahil olarak Sukay Park'ta alinmaktadir.

Ogle Yemegi :
Aksam Yemegi :
Günün Tavsiyesi :

Dahil Hizmetler
Gidis -Dönüs Ulasim
Rehberlik Hizmeti
Milli Park Giris Ucreti
Arac Ici Su Ikrami
Seyahat Sigortasi
Serpme Kahvalti Dahil

Haric Hizmetler
Kisisel Harcamalar
Ogle Yemegi 85-100 TL
ATV 250 TL ( Kisi Basi )
UTV 350 TL ( 1-4 KISI TOPLAM FIYAT )
Zipline 50 TL
Cam Teras Ucreti 25 TL
Ters Ev Giris Ucreti 25 TL
Sapanca Gölü Sandal Turu 50 TL

Onemli Bilgiler

ONEMLI BILGI

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.

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
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
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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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