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Kastamonu Kanyonlar Safranbolu Zonguldak Turu 1 Gece Konaklama

Tur Tipi Konaklamali Tur Gün Sayisi 3

Sehir Karabük -Kastamonu

Pinarbasi - Valla Kanyonu - Horma Kanyonu - Safranbolu - Hidirlik Tepesi - Yenice Ormanlari - Seker Kanyonu - Zonguldak - Maden
Müzesi

Gün 1

Kastamonu Kanyonlar Safranbolu Zonguldak Turu 1 Gece Konaklama

ARAC KALKIS VE HAREKET SAATLERI
22.00 - Incirli Metrobüs Duragi - Dilek Pastahanesi Onü
22.30 - Mecidiyeköy Meydani (Mado & Simit Sarayi)
23.00 - Kadiköy Evlendirme Dairesi Otoparki önü
23.10 - Bostanci Köprüsü Alti (Ankara istikameti)
23.20 - Kartal Köprüsü Alti (Ankara istikameti)
23.30 - Pendik Köprüsü Alti (Ankara istikameti)
23:45 - Gebze Center - Lukoil Benzinlik
00:10 - Izmit Halkevi Duragi
01:00 - Adapazari Otogar Onü

Geceye konforlu otobüs yolculugu ile devam ediyoruz. Izmit’te verdigimiz ihtiyac molasinin ardindan Izmit’ten katilacak misafirlerimizi
aliyoruz. Gece yolculugumuza devam ediyoruz.

Konaklama :
Kahvalti :
Ogle Yemegi :
Aksam Yemegi :
Günün Tavsiyesi :
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Gün 2

Kastamonu Kanyonlar Safranbolu Zonguldak Turu 1 Gece Konaklama

Yol üzerinde verecegimiz kahvalti molasinin ardindan Küre daglarina dogru yola cikarak Pinarbasi'na variyoruz. Ilk duragimiz Valla Kanyonu
olacak. Dünyanin en derin kanyonlari arasinda yer alan kanyona Muratpasa Köyünden yaklasik yarim saatlik yürüyüs ile Valla Kanyonu
Seyir Terasina ulasiyoruz. Yaklasik 800 m. derinlige sahip kanyonu buradan fotografliyoruz. Kanyonu yukaridan fotografladiktan sonra ayni
patikadan geri dönüyoruz. Ardindan aracimiza binerek yaklasik 45 dakikalik yolculuk ile Horma Kanyonuna variyoruz. Gecen sene yapimi
tamamlanan 3 km. uzunlugu ile dünyanin sayili yürüyüs yollarindan birine variyoruz. Tamamen ahsap ve celik kullanilarak yapilan yol
kanyonun güzelligi ile bütünlesmis, dogaya saygili ve görsel olarak da cok güzel olan bu kanyonda kisa bir yürüyüs yapiyoruz. Gezilerimizin
ardindan ögle yemegimizi aliyoruz. Kanyonun bitiminde yer alan gözlemecilerde enfes gözlemeleri tadabilirsiniz. Sonrasinda safranin bol
bulunmasi sebebiyle adinin Safranbolu kondugu UNESCO tarafindan koruma altina alinan ilcemize hareket ediyoruz. Safranbolu'nun
ruhunu yansitan sokaklardan gecerek Cinci Hani (Panoramik), Pazar Yeri, Arasta (Yemeniciler Arastasi), Köprülü Camii, Günes Saati,
Semerciler-Manifaturacilar-Demirciler-Bakircilar Carsilari gezmemizi takiben, sehri üstten görebilmek icin Hidirlik Tepesine cikiyoruz.
Alacagimiz güzel fotograflarin ardindan sehir merkezine geri dönerek tarihi kentin meshur lokumcusuna giderek lokum hakkinda bilgi alirken
ayni zamanda lezzetli lokumlardan tatma ve alisveris imkani bulacagiz.

Sabah Kahvaltisi: Yol Ustü Mola Tesislerinde Ekstra Olarak Alinacaktir.
Ogle Yemegi: Serbest Menü (Ekstra)
Aksam Yemegi: Otelde Alinacak Olup, Tur Ucretine Dâhildir.

Konaklama :
Kahvalti :
Ogle Yemegi :
Aksam Yemegi :
Günün Tavsiyesi :
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Gün 3

Kastamonu Kanyonlar Safranbolu Zonguldak Turu 1 Gece Konaklama

Sabah otelimizde alinan kahvalti sonrasi (Dileyen misafirlerimiz ile Amerikada Grand kanyondaki cam teras örnek alinarak Tokatli Kanyonu
üzerinde yapilan Kristal Teras'a (Cam Seyir Teras) (Ekstra) gidiyoruz. Yaklasik 400 kisiyi tasima kapasitesine sahip olan seyir terasindan
“Tokatli Kanyonu” ve Incekaya Su Kemerini panoramik fotograflama imkani buluyoruz.) Türkiye'nin en büyük blok ormani olan Yenice
Ormanlarina gidiyoruz. Biyolojik cesitlilik ve barindirdigi yaban hayat ile Dünya'nin sayili ormanlari arasinda yer alan Yenice Ormanlari, 1999
yilinda Dünya Dogayi Koruma Vakfi (WWF) tarafindan Acil Olarak Korunmasi Gereken 100 Sicak Noktadan birisi olarak belirlendi. Icinde
hicbir yerlesim yeri olmayip kesintisiz orman alanina sahip bölgeye orman denizi denilmektedir. Yenice'de ilk olarak uzunlugu 6,5 km bulan
Seker Kanyonunda kisa bir yürüyüs yapiyoruz. Kanyonun icindeki yürürken cigerlerimizi temiz hava ile dolduruyoruz. Müsait ise Yenice
Doga Ve Hayvan Müzesini ziyaret ediyoruz. Yürüyüsün sonrasinda Yenice seyir terasina cikarak yesil örtüyü yukaridan seyrederek
kahvelerimizi yudumluyoruz. Yenice gezimizin ardindan Zonguldak'a hareket ediyoruz. Ilk olarak 875 metresi turizme acik olan Gökgöl
magarasini ziyaret ediyoruz. Magara gezimizin ardindan Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesi olma özelligini tasiyan, tas kömürünün yer
altindaki üretimine dair sartlarin yansitildigi, 'Maden Müzesi'ni ziyaret ediyoruz. Burada müze gezimiz ile beraber isteyen misafirlerimiz ile
eski egitim ocagina (Acik ise) iniyoruz. Müze gezimizin ardindan liman bölgesinde serbest zaman veriyoruz. 75 yillik bir gecmise sahip olan,
buradan limana kömür sevkiyati yapilan Varagel Tünellerini görerek Zonguldak turumuzu bitiriyoruz. Ardindan kentten ayrilarak dönüs
yolculuguna basliyoruz. Düzce - Adapazari üzerinden Istanbul’a dönüyoruz. Siz sayin misafirlerimizi bir sonraki organizasyonumuzda
görüsmek üzere aldigimiz noktalara birakarak, üzülerek sizlerle vedalasiyoruz. Hoscakalin.

Sabah Kahvaltisi: Otelde Alinacak Olup, Tur Ucretine Dâhildir.
Ogle Yemegi: Serbest Menü(Ekstra)
Aksam Yemegi: Yol Ustü Mola Tesislerinde Ekstra Olarak Alinacaktir.

Konaklama :
Kahvalti :
Ogle Yemegi :
Aksam Yemegi :
Günün Tavsiyesi :
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Dahil Hizmetler
Belirtilen Otellerde Konaklama (1 Gece Yarim Pansiyon)
Lüks Otobüsler Ile Ulasim
Rehberlik Hizmetleri (Türkce)
Sabah Kahvaltilari
Aksam Yemekleri
Zorunlu Seyahat Sigortasi

Haric Hizmetler
Ogle Yemekleri
Icecekler
Ekstra Turlar
Kisisel Harcamalar
Müze Oren Yeri Giris Ucretleri

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
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.
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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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