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Günübirlik Uludag Kayak Turu Her Gün Kesin Hareket

Tur Tipi Günübübirlik Tur- Etkinlik Gün Sayisi

Sehir Bursa

17 Aralik Itibariyle Kis Sezonu Süresince Her Gün Kesin Kalkisli Günübirlik Uludag Kayak Turu

Dogal miraslari ve kartpostal görünümündeki manzaralari ile hayran kalacaginiz Uludag'da gezilecek yerler de oldukca fazladir.

Gün 1

Uludag Kayak Merkezi

ARAC KALKIS VE HAREKET SAATLERI
04:00 -- Beylikdüzü Migros Onü
04:10 -- Avcilar Otobüs Duragi
04:30 -- Incirli Metrobüs - Dilek Pastanesi Onü
04:45 -- Mecidiyeköy Meydan (Mado Onü)
05:10 -- Kadiköy Evlendirme Dairesi Otoparki Onü
05:20 -- Bostanci Köprüsü Otobüs Duraklari(Ankara istikameti)
05:30 -- Kartal Köprüsü Otobüs Duraklari (Ankara istikameti)
05:40 -- Pendik Köprüsü Alti (Ankara istikameti)
05:50 -- Cayirova Mc Donald's

Siz degerli misafirlerimizle sabah belirtilen saatlerde bulusup Turlasana.com araclariyla yola cikilarak arac icerisinde alacagimiz
Lunch-Box Kahvalti Paketi esliginde Köprü veya Feribot ile gecerek yaklasik 3,5-4 saatlik yolculugumuzun ardindan Uludag zirvesine cikis
yapiyoruz. Uludag'a ulastigimizda dileyen misafirlerimiz dag havasini soluyup yürüyüs yapabilir, kar topu oynayabilir veya dileyenler
kizaklarin keyfini sürebilirsiniz. Dileyen misafirlerimiz ise anlasmali oldugumuz Kayak Evinde kayak takimlarini kiralayip gün boyunca kayak
yapabilir (Ekstra). kayak yapmak icin ski paslarini alarak Kayak takimlariyla gün boyu kayak yapma imkani bulacaktir. Kayak yapmak
istemeyen misafirlerimiz kizakla kayabilir, kartopu oynayabilir, kardan adam yapabilir, cevredeki kafelerde sicak vakit gecirebilir. Kayak
dersi almak isteyen veya kayak takimi kiralamak isteyen misafirlerimize Rehberimiz yardimci olacaktir. ögle yemegi serbest zaman
aciktiginizda sucuk ekmek+ icecek menüsünü dilediginiz zaman alabilirsiniz.
16.00 - 16.30 gibi dönüs yolculuguna geciyoruz. Merkeze indigimizde Bursa'nin meshur Iskender'inden ve kestane sekerinden tatmak
icin molalar verecegiz. Sonrasinda Osmangazi Köprüsü kullanarak Istanbul'a variyoruz . Siz sayin misafirlerimizi almis oldugumuz kalkis
noktalarinda birakarak bir sonraki Turlasana.com turunda görüsmek üzere vedalasiyoruz. Istanbul'a Dönüs Tahmini : 21:30 / 23:00 Not:
Partner Firmalar ile düzenlenen turumuzun Kalkis Noktalari ve Saatleri degiskenlik gösterebilir. Ornek: "Incirli-Ataköy", "Mecidiyeköy

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur
Etiler"

Not: Yeterli cogunluk saglanmamasi durumunda tur kalkis noktasi Incirli'den baslayacaktir. Beylikdüzü ve Avcilar duragindan cogunluga



göre kalkis yapilacaktir.

Kayak Ekipmanlari (Günlük Kiralama Bedeli)
Kayak Takimi
Board
Kayak Kiyafetleri Ust
Kayak Kiyafetleri Alt
Telesiyej
Ski-Pass

Tek Kart Sistemine Dahil Olan Liftler
Maden Telesiyej
Beden Terbiyesi Teleski
Agaoglu Kusakli Teleski
Kirkgözler Teleski
Monte Baia Teleski
Karinna Teleski
Kartanesi Teleski
Mandira Teleski
Agaoglu Gondola
Grand Italyan Teleski
Agaoglu Belvü Teleski
Alkoclar Teleski
Beceren Teleski 1
Beceren Teleski 2
Fahri Telesiyej

FIYATA DAHIL HIZMETLER
Gidis - Dönüs Ulasim
Köprü/Feribot Gecis Ucretleri
Rehberlik Hizmeti
Milli Park Giris Ucreti
Arac Ici Luch-box Kahvalti Paketi
Arac Ici Su Ikrami
Seyahat Sigortasi

FIYATA DAHIL OLMAYAN HIZMETLER
Kisisel Harcamalar
Ogle Yemegi (sucuk ekmek + icecek)
Meshur Bursa Iskender + Icecek

Konaklama :
Kahvalti : Arac Ici Kahvalti Paketi

Ogle Yemegi : Sucuk Ekmek + icecek (ekstra)

Aksam Yemegi :
Günün Tavsiyesi :

Dahil Hizmetler
Gidis - Dönüs Ulasim
Köprü/Feribot Gecis
Ucretleri Rehberlik Hizmeti
Milli Park Giris Ucreti
Arac Ici Luch-box Kahvalti
Paketi Arac Ici Su Ikrami

Seyahat Sigortasi

Onemli Bilgiler

ONEMLI BILGI
Haric Hizmetler
Kisisel Harcamalar
Ogle Yemegi (sucuk ekmek + icecek)
Meshur Bursa Iskender + Icecek



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

Diger Bilgiler

Kayak Ekipmanlari (Günlük Kiralama Bedeli)

Kayak Takimi

Board

Kayak Kiyafetleri Us

Kayak Kiyafetleri Alt

Telesiyej



Ski-Pass: 240TL (1 Gün Icin Gecerlidir.)

Tek Kart Sistemine Dahil Olan Liftler

Maden Telesiyej

Beden Terbiyesi Teleski

Agaoglu Kusakli Teleski

Kirkgözler Teleski

Monte Baia Teleski

Karinna Teleski

Kartanesi Teleski

Mandira Teleski

Agaoglu Gondola

Grand Italyan Teleski

Agaoglu Belvü Teleski

Alkoclar Teleski

Beceren Teleski 1

Beceren Teleski 2

Fahri Telesiyej
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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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