
GÜNÜBİRLİK ULUDAĞ KAYAK TURU
ARAÇ İÇİ SICAK ÇORBA İKRAMI

TAM GÜN ULUDAĞ’ DA KAYAK KEYFİ
21 Ocak İtibari ile Her Cumartesi – Pazar Hareket

1 Gün | İstanbul, Uludağ Kayak Merkezi
04:00 - İncirli Doğtaş Mobilya Önü
04:30 - Mecidiyeköy Mado Önü
05:00 - Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Yanı
05:10 - Bostancı Köprüsü Altı
05:20 - Kartal Köprüsü Altı
05:30 - Pendik Köprüsü Altı
05:40 - Çayırova Mc’Donalds

Buluşma noktalarımızdan hareket ile Uludağ’ a doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Soğuk havanın içlerimize
işlediği bu kış gününde araç içerisinde sabah çorbalarımızı içerek yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Karların
örtmüş olduğu ormanlar arasında yapacağımız keyifli yolculuğumuz sonunda Uludağ’ a varıyoruz. Dileyen
misafirlerimiz anlaşmalı olduğumuz kayak evinden indirimli olarak kayak ekipmanlarını kiralayarak gün boyu
kayak yapmanın keyfine varabilirler, dileyen misafirlerimiz ise zirveye çıkarak eşsiz manzaranın karşı
koyulmaz güzelliğinde fotoğraf çekebilir veya oteller bölgesinde bulunan kafelerde beyazlar altındaki
Uludağ’ ın keyfini sıcak içeceklerini yudumlayarak yaşayabilirler. Rehberimizin belirlemiş olduğu saatte
Uludağ’ dan hareket ile ekstra akşam yemeği için Meşhur Bursa İskender alacağımız restoranımıza
varıyoruz. Akşam yemeği ve kestane şekeri alışverişimiz sonrası İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz. İstanbul’a
varışımızda siz değerli misafirlerimizle vedalaşıyoruz.

Sabah Kahvaltısı: Araç İçi Sıcak Çorba İkramı
Öğle Yemeği: Uludağ’ da Sucuk Ekmek + İçecek (Ekstra)
Akşam Yemeği: İskender Menü (Ekstra)

Çocuk Ücretleri
0 – 2 yaş çocuk ücretsizdir. 2 yaş üzeri tüm çocuklar yetişkin olarak ücretlendirilmektedir.

Ücrete Dâhil Olan Hizmetler
● Lüks Turizm Araçları İle Bursa Uludağ'a Ulaşım

● Araç İçi Sıcak Çorba İkramı

● Program Dahilindeki Tüm Çevre Gezileri

● Araç İçi Su İkramı

● Feribot veya Köprüsü Ücretleri

● Otopark, Otoban Geçiş Ücretleri

● Rehberlik Hizmeti

Ücrete Dâhil Olmayan Hizmetler:



● Öğle ve Akşam Yemekleri

● Kayak Kıyafeti ve Ekipmanları

● Tüm Özel Harcamalar

● Ekstra Olarak Belirtilen Tüm Organizasyonlar

Rezervasyon İptali , Değişiklik Ve Tur Programının Uygulanması

Rehberimiz programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir. Turlarımız

tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür ayrı ayrı düşünülemez.

Günübirlik Turlarımızda 00 - 1,99 yaş çocuklardan ücret alınmaz. Eğer çocuklar için otobüste koltuk istenirse

yetişkin fiyatı uygulanır. 2 yaşını doldurmuş her bireyin otobüste koltuk alması zorunludur.

Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, çevre gezileri vb. Haklar iade edilemez.

Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez. Koltuk numaraları rezervasyon tarih sırasına göre belirlenir.

Turu erken satın alan misafirler önde oturmaya hak kazanırlar.

Ekstra Turlar, kişi sayısına bağlı olarak hareket eder. Ekstra bir turun gerçekleşmemesi halinde misafirin

tazminat hakkı doğmaz. Bu durumda Anka Travel’ın bir sorumluluğu yoktur. Ekstra Tur fiyatları değişebilir.

Bu durumda misafirin turu satın aldığı tarih değil, turun hareket ettiği tarih dikkate alınır. Tura gidilen

dönemdeki ekstra tur fiyatı geçerli olur. Misafir bunu kabul ederek turu satın almıştır.

Tur programında belirtilen saatler, normal hava ve yol koşullarına göre hesaplanmış olup, olası

gecikmelerde, Anka Travel’ın sorumluluğu değildir, misafirin ise tazminat hakkı yoktur.

Turlar esnasında program yoğunluğundan dolayı bankamatik, döviz bürosu vs. Bulmak her zaman mümkün

olmadığından, misafirlerimizin bu duruma karşı hazırlıklı olmasında fayda vardır.

Öğle yemeklerinde yöreye özgü ekonomik menüler oluşturulmuştur. Öğle yemeklerinde bölge

yoğunluğuna bağlı olarak gruplara ayrılan masalar kullanılır.

Tur öncesi ya da tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan Turlardan Anka Travel’ın

sorumluluğu yoktur.

Bu Turun hareketi için minimum katılımcı sayısı 16 olarak öngörülmüştür. Yeterli sayıda çoğunluk

olmadığında turu 1 gün önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı Anka Travel’da saklıdır.

Turun iptali durumunda Anka Travel iptalini bizzat bildirmek zorundadır. Yasal süreç olduğundan tazminat

hakkı yoktur.

Müze ve ören yeri girişi ücretleri fiyatlara dahil değildir.

Seyahat süresince kullandığımız araçlarımızdan ayrılırken eşyalarınızı eksiksiz olarak yanınıza aldığınızdan

emin olun, kaybolan eşyalarınızdan Anka Travel sorumlu değildir.

Tura kayıt yaptıran misafirlerimizin 30 gün kalaya kadar ücretsiz iptal hakkı vardır. Tur tarihine 30 günden az

kalması durumunda %30 ceza, 20 gün ve daha az kalması durumunda %100 ceza uygulanır. Katılımcı iptal

talebi ile birlikte sunulan Türkiye’den Devlet Hastanelerinden alınan raporu (Başhekim İmzalı) sunmak

zorundadır.

Zorunlu Seyahat Sigortası Hakkında



Zorunlu seyahat sigortası; acentemiz tarafından tüm misafirlerimize ücretsiz olarak yapılan sigorta kapsamı

detayları; acentenin iflası veya herhangi bir nedenle Paket Tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık

sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Özel Sağlık Sigortası Misafire Ait Özel Harcamadır)

Kişi Sayısına Göre Kullanılacak Araçlar

Otobüsler: (32- 54 Kişi Sayılarında Kullanılır) Mercedes Travego/Tourismo, Neoplan Cityliner/Tourliner,

Temsa Safir/Maraton, Man Fortuna

Midibusler: (20- 31 Kişi Sayılarında Kullanılır) İsuzu Turkuaz, Otokar Mega

Minibusler: ( 19 Kadar Kişi Sayılarında Kullanılır) Vw Volt, Mercedes Sprinter

Tüm misafirler, yukarıda belirtilen maddeleri kabul ederek Turun satışını gerçekleştirmiş sayılır.


