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2 Gece Kervansaray City Hotel Konaklamali (Bursa Merkez) Uludag Turu

Tur Tipi Konaklamali Tur Gün Sayisi 3

Sehir Bursa

Kervansaray City Hotel Uludag Turu Bursa, Osmangazi bölgesinde bulunan Kervansaray Bursa City Hotel en son 2012 yilinda
yenilenmistir. Otel Yenisehir 50 km,Sabiha Gökcen Havaalani'na 120 km, Balikesir'e 178 km, Istanbul'a 154 km, Eskisehir'e 151 km
uzakliktadir. Tesiste otopark bulunmaktadir. Tesis oda kahvalti konseptinde hizmet vermektedir. Oda servisi hizmeti bulunmaktadir.
Konaklamaniz boyunca faydalanabileceginiz TV, kablosuz internet, telefon ve oda kasasi standart odalarda mevcuttur. Ihtiyaciniza göre
tesisteki arac kiralama hizmetlerini kullanabilirsiniz. Tesiste bulunan kapali restaurantta yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Konferans, toplanti,
kongre ve organizasyonlariniz icin uygun bir oteldir.

Gün 1

Kervansaray City Hotel Uludag Turu 2 Gece Konaklama

ARAC KALKIS SAATLERI:

05:00 - Beylikdüzü Marmara Park Avm Karsisi
05:30 - Avcilar Metrobüs Duragi
06:00 - Incirli Metrobüs Duragi (Dilek Pastanesi Onü)
06:30 - Mecidiyeköy IETT Duraklari (Mado Onü)
07.00 - Kadiköy Evlendirme Dairesi Otoparki Onü
07:15 - Kartal Köprüsü (Ankara yönü)
07.30 - Cayirova McDonald’s
09.30 - Bursa Cekirge Anatolia Hotel Onü

Belirtilen noktalarda bulusmamizin ardindan arac ici ikramlar ve arac ici kahvalti paketi (lunchbox) esliginde Bursa konaklamali Uludag
turumuza basliyoruz. Bulutlar ve karlar esliginde, beyazlar icinde Uludag'a variyoruz. Kayak yapmak isteyen misafirlerimizle kayak
takimlarimizi aldiktan sonra serbest zaman veriyoruz. Dileyen misafirlerimiz bembeyaz karin tadini cikartabilir, kayak ve kizak (ekstra
ücretlidir) ile keyifli vakit gecirebilir, teleferik ile zirveye cikarak (ekstra ücretlidir) sicak sahlep icebilir. Dileyen misafirlerimiz ise ögle yemegi
icin bizden yardim alabilir. Belirlenen saatte -16.00 gibi- aracimiza gectikten sonra Bursa merkezdeki otelimize dogru yola cikiyoruz.
Yaklasik 1 saat süren yolculugumuzun ardindan otelimize gecerek dinlenmeye cekiliyoruz. Aksam yemegimizi(EKSTRA) yedikten sonra
dileyen misafirlerimizle beraber saat 23.00 gibi gece kulübü etkinligi icin lobide toplaniyoruz. (Gece kulübü etkinligimiz ekstra ücretli , istege
baglidir. ( konaklama ve sabah kahvaltimiz oteldedir.)

 Konaklama: Kervansaray City Hotel
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Konaklama : Kervansaray City Hotel

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

Kervansaray City Hotel Uludag Turu 2 Gece Konaklama

Sabah belirtilen saatlerde dileyen misafirlerimizle aracimiza binip  bulutlar ve karlar esliginde, beyazlar icinde Uludag'a variyoruz. Kayak
yapmak isteyen misafirlerimizle kayak takimlarimizi aldiktan sonra serbest zaman veriyoruz. Dileyen misafirlerimiz bembeyaz karin tadini
cikartabilir, kayak ve kizak (ekstra ücretlidir) ile keyifli vakit gecirebilir, teleferik ile zirveye cikarak (ekstra ücretlidir) sicak sahlep icebilir.
Dileyen misafirlerimiz ise ögle yemegi icin bizden yardim alabilir. Belirlenen saatte -16.00 gibi- aracimiza gectikten sonra Bursa merkezdeki
otelimize dogru yola cikiyoruz. Yaklasik 1 saat süren yolculugumuzun ardindan otelimize gecerek dinlenmeye cekiliyoruz. Aksam
yemegimizi(EKSTRA) yedikten sonra dileyen misafirlerimizle beraber saat 23.00 gibi gece kulübü etkinligi icin lobide toplaniyoruz. (Gece
kulübü etkinligimiz ekstra ücretli, istege baglidir. ( konaklama ve sabah kahvaltimiz oteldedir.)

 Konaklama: Kervansaray City Hotel

Konaklama : Kervansaray City Hotel

Kahvalti :
Ogle Yemegi :
Aksam Yemegi :
Günün Tavsiyesi :
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gün 3

Kervansaray City Hotel Uludag Turu 2 Gece Konaklama

Sabah otelde alacagimiz kahvalti sonrasi dileyen misafirlerimiz Uludag'a gidecek aracimizla Uludag'a cikabilir ya da Bursa'da serbest
zaman gecirebilir. Aksam 16.00'da Uludag'dan dönüse gecilecek. Bursa'da zaman gecirecegimiz misafirlerimizi otelimizin önünden
16.00'da alip dönüs yolculuguna basliyoruz. Dönüs yolunda Iskender yemek icin bir molamiz olacak duracagimiz alanda ayni zamanda
Kestane Sekeri ve hediyelik esya alacagimiz bir magazamiz olacak. Buradaki molamizin ardindan dönüs yolculugumuza basliyoruz.
Tahmini Istanbul'a varisimiz 21.00-23.00 arasi Istanbul'a varisimiz gerceklesiyor.

 Konaklama: Dönüs Yolculugu

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

Dahil Hizmetler
Gidis Dönüs Ulasim
2 Gece Konaklama
3 Sabah Kahvaltisi (1 Kahvalti otelde 1 kahvalti arac ici luncbox)
Rehberlik Hizmeti
Milli Park Giris Ucreti
Seyahat Sigortasi

Haric Hizmetler
Kisisel Harcamalar
Aksam yemegi
Kayak Kiyafeti
Ogle Yemekleri
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Onemli Bilgiler

ONEMLI DETAYLAR:

-Tur esnasinda kesinlikle koltuk sözü ve garantisi verilmez.

-Araclarimiz belirlenen noktalardan, belirlenen saatlerde hareket ederler. Hareket saatinden en az 5 dakika önce hareket noktasinda
olmaniz ricamizdir. Gec kalan ve tura katilmayan misafirlerimiz herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardir.

-Tur kalkis tarihinden önce, aractaki görevli personelin iletisim numarasi rezervasyon esnasinda verdiginiz numaraya kisa mesaj olarak
gönderilecektir. Vermis oldugunuz numaranin dogru olmasina lütfen dikkat edin. Aksi taktirde aramizda olusan iletisimsizlik icin sorumluluk
tarafiniza ait olacaktir.

-18 Yas alti resit sayilmayan misafirlerimizden anne veya babalariyla beraber tura katilmadigi durumlarda, tura katilim icin gerekli olan
muvaffakatnamenin seyahat sirasinda yaninda bulundurmalari zorunludur. -Rehber, hava kosullari ve olumsuz yol durumu gibi gerekli
gördügü taktirde tüm programi tamamlamak kaydi ile zamanlama ve program akisinda degisiklik yapma hakkina sahiptir.

-Programda belirtilen oteller, restoranlar herhangi bir problem karsisinda, standartlari ve mevkiileri bakimindan ayni olmak kaydi ile
degistirilebilir.

-Turumuz; rehberlik, ulasim, konaklama ve cevre gezileri olarak paket halindedir, ayri düsünülemez. Kullanilmayan ulasim, konaklama,
cevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez. Bazi konaklamali turlarimizin ulasimsiz satisi mevcuttur. -Yeterli cogunluk saglanamadigi
taktirde, satin alinan tur farkli bir tarihe ertelenebilir ya da iptal edilebilir. Böyle bir durumda misafirlerimize 1 (bir) gün öncesinden haber
verme yükümlülügü bize aittir. -Mücbir sebeplerden -hava, yol, ziyaret yerlerindeki yogunluk, misafirlerin rehberin verdigi zamanlara
uymama gibi- gezilemeyen yerlerden, sirketimiz sorumlu degildir. -Turlarin dönüs saatleri trafik yogunluguna göre degisiklik gösterebilir. Net
ve kesin dönüs saati verilmemektedir. -T.C Vatandasi olmayan yabanci uyruklu misafirlerimiz programlarimizda ayrica bir fark ödemezler.
Müze kart uygulamasinin T.C vatandaslarina özel bir uygulama olmasi nedeni ile müze kart verilmez. En son yayimlanan sirkü, bir önceki
sirküyü gecersiz kilar. ARACLARIMIZ: Kullandigimiz araclar kisi sayisi ve yol durumuna göre degisiklik gösterebilir. 16 kisiye kadar;
Volkswagen Crafter & Mercedes Sprinter 27 kisiye kadar; Otokar Sultan Maxi & Isuzu Novo Lux 35 kisiye kadar; Otokar Sultan Mega 46
kisiye kadar; Mercedes Travego - Tourismo & Man Fortuna & Neoplan Tourliner / Cityliner

Ek Bilgiler

Gezi boyunca ayaginizda rahat bir ayakkabinizin olmasi, yürüyüslerinizi daha keyifli bir hale getirir.

Yapacaginiz spor&sik kombinler fotograflarinizin likelarini yükseltebilir!

Beyazin gözünüzü almamasi icin kislik günes gözlügü öneririz. Kendi kayak ekipman ve kiyafetlerinizi de getirebilirsiniz.

Termal iclik, kayak corabi, eldiven gibi aksesuarlarinizi da yaniniza alabilirsiniz.

Ve en önemlisi, fotograf makinesi, sarj aleti ve powerbankinizi yaniniza almayi unutmayiniz!

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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