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1 Gece Kervansaray Termal Hotel Bursa Konaklamali Uludag Turu

Tur Tipi Konaklamali Tur Gün Sayisi 2

Sehir Bursa -Istanbul

Kervansaray Termal Convention & Spa'nin odalari her detayinda sikligi ve modern ic mimarisiyle göz dolduruyor. Tarihi bir yapinin
icerisinde, yenilenen odalari bir kez daha tüm konuklarini büyülemeye devam ediyor. 198 standart oda, 6 junior suite, 7 corner suitei olan
Kervansaray Termal Convention & Spanin 211 odasinin cogu balkonlu. Tesisin sade ve konforlu mimari yapisinin en carpici özellikleri
arasinda lüks ve modern dizayni yer aliyor. Kervansaray Termal Convention & Spa, odalarinin sadeligi ve rahatligi ile kendilerini evlerinde
gibi hissettirecegi misafirlerini en iyi hizmet kalitesinde agirlamaktan kivanc duyuyor. 198 adet standart odasi (28 m²) bulunan tesiste, post
modern dizayni ve benzerlerine göre genis ve göz kamastiran minimal dekorasyonu ile sizi tatiliniz boyunca rahat ettirecek tüm donanima
sahip. Odalarin tamami hali kapli.

Gün 1

Istanbul - Uludag - Bursa

Turlasana.com Arac Kalkis Noktalari

04:00 -Beylikdüzü Migros önünden
04:10 -Avcilar Otobüs Duraklari
04:20 -Yenibosna Metrobüs - Otobüs Duragi (Ankara istikameti)
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
06:00 -Gebze Center Onü

Belirlenen kalkis noktalarimizdan misafirlerimizi aldiktan sonra Turlasana.com ile Uludag Kayak Turu icin arac ici kahvalti paketimiz
esliginde Uludag yolculugumuza basliyoruz. yaklasik 3,5 saat sürecek yolculugumuzun ardindan 08:30 – 09:00 civarinda Uludag’a varmis
oluyoruz. Uludag’a varisimizla beraber rehberimizin bölge hakkinda ki bilgilerini dinledikten sonra dileyen misafirlerimiz rehberimizden
kayak ekipmanlarini indirimli olarak kiralayabilecegi fislerden temin edebilirler. Kayak malzemelerimizi kiraladiktan sonra gün boyu kayak
keyfine basliyoruz. Kayak yapmak isteyen misafirlerimiz kayak ekipmanlarini kiraladiktan sonra telesiyejler yardimiyla zirveye cikabilir veya
acemi pistlerinde kayak yapmaya baslayabilirler. Kayak yapmak istemeyen misafirlerimiz ise Uludag teleferik ile 2165 metre yükseklige
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cikarak manzarayi doyumsuz güzelligini izleyebilir, bölgedeki kafelerde veya restoranlarda vakit gecirebilir, tertemiz Uludag havasinda
sevdikleriyle beraber unutulmaz anlar gecirebilirler. Aksam 16:30 civari rehberimizin belirledigi yerde bulusmanin ardindan aracimiza
binerek konaklama yapacagimiz otele dogru hareket ediyoruz. Aksam yemegi ve konaklama otelimizde olacaktir.

Konaklama : Kervansaray Termal Hotel
Kahvalti : Arac ici kahvalti paketi
Ogle Yemegi : Uludag’da sucuk, köfte, tavuk ekmek + icecek olarak alinacaktir. (Ekstra)
Aksam Yemegi : Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir

Konaklama : Kervansaray Termal Hotel

Kahvalti : Arac ici kahvalti paketi

Ogle Yemegi : Uludag’da sucuk, köfte, tavuk ekmek + icecek olarak alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir

Günün Tavsiyesi :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gün 2

Bursa - Uludag – Istanbul

Turlasana.com ile Uludag Kayak Turu 2. gününde otelimizde alacagimiz sabah kahvaltisinin ardindan dileyen misafirlerimiz ile saat
07:00’da otelin önünden aracimiza binip Uludag’a hareket ediyoruz. Uludag’da kayak ekipmanlarimizi kiralamamizin ardindan gün boyu
kayak keyfi icin serbest zaman veriyoruz. Kayak yapmak isteyen misafirlerimiz kayak ekipmanlarini kiraladiktan sonra telesiyejler yardimiyla
zirveye cikabilir veya acemi pistlerinde kayak yapmaya baslayabilirler. Kayak yapmak istemeyen misafirlerimiz ise Uludag teleferik ile 2165
metre yükseklige cikarak manzarayi doyumsuz güzelligini izleyebilir, bölgedeki kafelerde veya restoranlarda vakit gecirebilir, tertemiz
Uludag havasinda sevdikleriyle beraber unutulmaz anlar gecirebilirler. Aksam 16:00 civari rehberimizin belirledigi yerde bulusmanin
ardindan Uludag’dan ayrilarak Bursa’da aksam yemegi molasi ve Kestane Sekeri molasi veriyoruz. Ardindan Turlasana.com ile Uludag
Kayak Turumuzu sonlandiriyor ve Istanbul’a dogru dönüs yolculugumuza basliyoruz. Siz degerli misafirlerimizi aldigimiz noktalara birakarak
bir sonraki Turlasana.com etkinliginde görüsmek üzere vedalasiyoruz.

Konaklama : Dönüs Hareketi
Kahvalti : Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.
Ogle Yemegi : Uludag’da sucuk, köfte, tavuk ekmek + icecek olarak alinacaktir. (Ekstra)
Aksam Yemegi : Bursa’da Iskender menü olarak alinacaktir. (Ekstra)

Konaklama : Dönüs Hareketi

Kahvalti : Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi : Uludag’da sucuk, köfte, tavuk ekmek + icecek olarak alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Bursa’da Iskender menü olarak alinacaktir. (Ekstra)

Günün Tavsiyesi :

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

Haric Hizmetler
•Kayak Takimi
•Kayak Kiyafeti-Mont
•Kayak Pantolonu
•Ogle Yemekleri
•Kisisel Harcamalar
•Telesiyej-Skipass
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Onemli Bilgiler

• Turumuz Cumhurbaskanligi, Saglik Bakanligi, Kültür ve Turizm Bakanligi, Ulastirma Bakanligi, Icisleri Bakanligi ve diger devlet
kurumlarinin belirlemis oldugu koltuk kapasitesi ve önlemlere göre gerceklesecektir.

• Tur süresi hareket ve dönüs günü dahil olmak üzere 1 Gece 2 Gün olup 1 gece otel konaklamalidir.

• Turumuzda rehberlik, ulasim, konaklama ve cevre gezileri bir paket olup ayri düsünülemez. Kullanilmayan ulasim, konaklama, rehberlik,
cevre geziler vb. haklar geri iade edilemez.

• Tur paketlerinde uygulanan cocuk indirimleri 2 yetiskin yaninda tek bir cocuk icin kullanilir. 0-6 yas cocuklarda otel konaklamasinda ayri
yatak verilmeyebilir.

• Otel konaklamalarinda 3 kisilik odalarda 3. Misafirimiz genellikle ek yatakta konaklama saglamaktadir.

• Programda belirtilen oteller Turlasana.com'un öncelikli konaklama tesisleridir. Konaklanacak bölge ve otellerde yogunluga göre otel
standartlari ayni kalmak sartiyla degisiklik yapilabilir. Müsaitlikler dogrultusunda otel isimleri turun kalkisindan 48 saat öncesinde talep
edilmesi durumunda bildirilecektir.

• Kalinacak otellerdeki odalar otel tarafindan belirlenmektedir. Odalar arasinda secim yapilamamaktadir.

• Mola yerlerimiz yogunluk, tadilat vb. gibi mücbir sebeplerden ötürü mevkii ve hizmet standartlari acisindan ayni kalmak kaydiyla
degistirilebilir.

• Program zamanlamasinda (gün icerisinde gezilecek noktalarin sirasinda veya günler arasinda) hava durumu , yol durumu, ziyaret
yerlerindeki yogunluk vb. gibi durumlarda rehber gerekli gördügü takdirde degisiklik yapabilir.

• Turumuzda mücbir sebeplerden dolayi (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yogunluk vb.) veya misafirlerin tur sirasinda rehberimizin verdigi
zamanlamalara uymamalari halinde tur programinda yazdigi halde gezilemeyen yerlerden kesinlikle Turlasana.com sorumlu degildir.
Misafirin tazminat hakki dogmaz.

• Tur programinda yer alan gece turlari gibi ekstra turlar kisi sayisi ve mevcut personelin sartlarina bagli olarak gerceklesir. Yol üzerinde
yapilacak olan ekstra turlar tüm misafirlerin katilimi olmasa dahi gerceklestirilecektir. Ekstra turlarda tur katilmayacak misafirlerimizi
rehberimizin tarafindan dinlenme alanlarina veya sehir merkezlerine yönlendirilecektir. Ekstra turlara katilmayan misafirler mola yerinde
beklemeyi kabul ederek tura katilmislardir.

• Rezervasyon sirasinda kesinlikle koltuk numarasi sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen notlarin bir garantisi yoktur. En ön
veya en arka gibi özel koltuk secimi yapilmamaktadir.

• Arac icerisindeki koltuk düzeni Turlasana.com Operasyonu tarafindan rezervasyon sirasi göz önüne alinarak ayarlanmaktadir. Koltuk
yerlesimi konusundaki itiraz durumlarinda ödeme iadesi mümkün degildir. Araclarimizin tüm koltuklari ayni standartlardadir.

• 4 gece ve üzeri konaklamali turlarda oturma düzeninde her gün sira atlayacak sekilde (rotasyon) yapilmaktadir. Kisa turlarimizda rotasyon
gecerli degildir.

• Araclarda bulunan 3 ve 4 numarali koltuklar rehber ve yardimcisina aittir.

• Ekstra turlar kisi sayisina (Min. 15 kisi) bagli olarak gerceklesir. Ekstra bir turun gerceklesmemesi halinde misafirin tazminat hakki
dogmaz. Turlasana.com'un bu durumda bir sorumlulugu yoktur.

• Ekstra tur fiyatlari dönemlere göre degisebilir. Böyle bir durumda misafirin turu satin aldigi tarih degil, turun hareket ettigi tarih dikkate
alinir. Tura gidilen dönemdeki ekstra tur fiyati gecerli olur. Misafir bunu kabul ederek turu satin almistir.

• 18 yas alti resit sayilmayan cocuklarin anne veya babalarindan biri veya ikisi ile beraber katilmadigi durumlarda, tura katilim icin gerekli
olan muvafakatname seyahat sirasinda kisilerin yaninda bulundurulmasi zorunludur.
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•Tur katilan misafirlerimiz saglik sorunlari, hamilelik durumu, sürekli kullanimda bulunduklari ilaclar ile ilgili raporlari yanlarinda
bulundurmalari gerekmektedir.

• Kalkis noktalari icin belirlenen saatlerde trafik, kaza vb. gibi rötar durumlarinda gecikmeler yasanabilir.

• Tur bitiminde varilacak saatler ile alakali bilgiler tahmini olup, mücbir sebeplerle gelisecek gecikmelerden Turlasana.com sorumlu degildir.

• Misafirlerimizi tur bitiminde aldigimiz duraklarin karsi istikametinde indirilecektir. Farkli bir noktada inmek icin arac personellerine lütfen
israrci olmayiniz.

• Trafik kanunu geregi aracta bulunan tüm misafirlerimiz seyahetleri boyunca emniyet kemeri takmasi zorunlu olup, aksi haldeki durumlarda
Turlasana.com sorumlu degildir.

• Arac icerisinde bulunan kisisel tüm esyalarin sorumlulugu mola vb. yerlerde misafire aittir.

• Ilk gün gezi otele girmeden baslayacagi icin yaninizda bulundurmaniz gereken esyalarinizi ayri bir sekilde hazirlayiniz.

• Tur esnasinda program yogunlugundan dolayi bankamatik, döviz bürosu vs yerler bulmak her zaman mümkün olmadigindan dolayi
hazirlikli olunmasinda yarar vardir.

• Gerceklestirilecek programlar icerisinde uzun yollar kat edilebilir. Gerekli bilgilendirme rehberiniz tarafindan arac icerisinde yapilacaktir.

• Ogle yemekleri yöreye özgü ekonomik menüler olusturulmustur. Ogle ve aksam yemeklerinde bölge yogunluguna bagli olarak gruplara
ayrilan masalar kullanilir.

• Turlarimizin baslangic ve bitis rotasi bölge yogunluguna göre belirlenmektedir. Turumuz baslamadan kesinlesmis rota baslangic ve bitisini,
misafirlerimiz diledikleri takdirde 2 gün öncesinde iletisime gecerek ögrenebilirler.

• Acenta tarafindan tur yeterli sayiya ulasamadigi durumlarda, misafire bilgi verilerek misafirin istegine göre tur bir sonraki tarihe ertelenebilir
veya iptal edilebilir. Yada en yakin hareket noktasina biletleme yapilarak misafirin tura katilimi saglanabilir. Böyle bir durumda Acenta
misafirine üc (3) is günü öncesinden arama, sms veya e-posta yoluyla bilgi vermekle yükümlüdür. Böyle bir durumda misafirin tazminat
hakki dogmaz.

• Müze Kart ve müze ören yeri girisleri (Belediye ve Ozel Isletmeler dahil) tur ücretine dahil degildir. Tüm müze girisleri misafirler tarafindan
ödenir.
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Ek Bilgiler

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI

1618 nolu Zorunlu Seyahat Sigortasi kapsami Acentenin iflasi veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilmemesini kapsar. Tur
ücretine dahildir. Saglik sigortasi degildir, tedavi masraflarini karsilamaz. Ozel saglik sigortasi misafire ait harcamadir.

ULASIM ARACLARIMIZ

Turlarimizda ulasimlarimiz kisi sayisina göre asagidaki sekilde siniflandirilmaktadir. Her turumuzda bulunan kisi sayisina göre asagidaki
arac tipleri verilir. Araclarimizda kulaklik bulunmamaktadir. TV üniteli araclarda telefonunuzu sarz etmeniz telefonunuzun batarya ömrünü
azalttigi icin harici bir sarz aleti bulundurmanizi tavsiye ederiz.

Minibüsler (19 kisiye kadar): Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter

Midibüsler (20-32 kisi saylari): Otokar Sultan Maxi, Otokar Sultan Mega, Isuzu Novo Lux

Otobüsler (33-54 kisi sayilari): Mercedes Travego, Mercedes Tourismo, Temsa Safir, Man Neoplan

ULUDAG KAYAK TURU / 1 GECE OTEL KONAKLAMALI TUR PROGRAMI, TURLASANA.COM TARAFINDAN OZGUN OLARAK
HAZIRLANMISTIR. PROGRAMIN KOPYALANMASI VE YAYINLANMASI YASAKTIR. TUM HAKLARI TURLASANA.COM'A AITTIR.
(01.01.2021) TUR PROGRAMININ OLUSTURULAN KOPYALARINDAN TURLASANA.COM SORUMLU TUTULAMAZ

TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TUKETICI KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANMISTIR. EN SON YAYIMLANAN SIRKU BIR
ONCEKI SIRKUYU GECERSIZ KILAR.

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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