
KARTEPE SAPANCA MAŞUKİYE TURU 

ROYAL RAMBLAS RESORT & SPA HOTELDE 1 GECE YARIM PANSİYON
KONAKLAMALI AKŞAM CANLI MÜZİK EGLENCE SPA ALANLARINDAN

ÜCRETSİZ FAYDALANMA DAHİL!

OTELİMİZ KARTEPE KAYAK MERKEZİNE 30DK SAPANCA GÖLÜNE 15 DK MAŞUKİYE ŞELALESİNE
15DK MESAFEDEDİR BU TURUMUZ ÖZELLİKLE DİNLENDİRİCİ BİR ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR.

Kalkış Yerleri ve Saatleri:

Her Cumartesi gidiş Pazar akşamı dönüş.
BAKIRKÖY İNCİRLİ ALFEMO YOL TARAFI: 06:30
BEŞİKTAŞ YILDIZ CAMİSİ ÖNÜ: 07:00
KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ: 07:30
KARTAL KÖPRÜSÜ: 07:45

ÇAYIROVA MC DONADS: 08:00
İZMİT HALK EVİ DURAĞI: 08:30

1.GÜN KARTEPE KAYAK VE DOĞA KEYFİ

Belirlenen noktalardan hareketle otobüste yapılan ikramlar eşliğinde yaklaşık 1.5 saat yolculuk sonrası Kartepe kayak 
merkezine varıyoruz.Planlanan varış  saatimiz olan 09.00’dan itibaren kayak sever ve snowboardcular saat 16.30’a 
kadar kayak yapabilirler yaklaşık 7 saat kayak yapma süremiz vardır.Kayak yapmak istemeyen misafirlerimiz doğanın 
tadını karın keyfini doyasıya çıkarabilirler.Kızak ile kayabilir veya sucuk ekmek ve sıcak şarap keyfi yapabilirler.Kartepe 
muhteşem havası ile doğa yürüyüşleri için birebirdir ve teleferik ile zirveden muhteşem bir görüntü 
izleyebilirsiniz.16.30 saatinde otelimiz doğru hareket ediyoruz.Otelimizde akşam yemeğimiz esnası ve sonrasında canlı 
müzik keyfi yapılacaktır katılmak istemeyen misafirlerimiz spa alanlarında ücretsiz olarak faydalanabilirler.

2.GÜN SAPANCA GÖLÜ KORDON BOYU GEZİSİ VE MAŞUKİYE DERESİ VE ŞELALESİ TREKİNG 

Otelimizde alınan sabah kahvaltısında ardından saat 10.00 saatinde otelimizden ayrılıp Sapanca gölüne ilerliyoruz ve 
Sapanca turistik yürüyüş yolunda çay bahçelerinde mola veriyoruz burada turistik çay bahçelerinde mola veriyoruz  
burada sıcak salep ve çay keyfi yaptıktan sonra Maşukiyenin muhteşem doğasına gidiyoruz .Maşukiye Şelalesinin den 
treking turumuz başlıyor başka bir yerde bılamayacağınız muhteşem bakir doğa görüntüsü ve kokusu içinize işleyecek 
1600m lik treking parkurumuz su kemerleri, alabalık havuzları, değirmenler, çam ve köknar ağaçlarının muhteşem 
görüntüsünü içermektedir.Sonrasında Maşukiyenin yöresel lezzetlerini tatmak için Maşukiye Şelale Restorant’a 
gidiyoruz şömine başında muhteşem bir otantik restorant burada kiremitte pişirilen güveçte sunulan muhteşem 
tatlarını denemenizi isteriz.Maşukiyeden 16.30 saatinde ayrılıp İstanbula harket ediyoruz sizi aldığımız duraklarda 
vedalaşıyoruz.

1.GÜN AKŞAM YEMEĞİ:Ana Yemek (Izgara Köfte – Pilav ), Ara Sıcak (Günün çorbası) Salata (Mevsim
Salatası) Tatlı (Günün Tatlısı) TUR ÜCRETİNE DAHİLDİR

2.GÜN SABAH KAHVALTISI:Zengin Açık Büfe Sabah Kahvaltısı. TUR ÜCRETİNE DAHİLDİR

ÜCRETE DAHİL OLANLAR:2014 model son teknoloji otobüsler ile ulaşım, çevre gezileri, araç içi ikramlar, 
Royal Ramblas Resort & Spa Hotel de 1 gece yarım pansiyon konaklama, set menü akşam yemeği, akşam 
yemeğinde alınan 1 soft içecek, açık büfe sabah kahvaltısı, canlı müzik imkanından faydalanma , spa 



alanlarından faydalanma,

ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR:Müze Ören yeri girişler, rehberlik hizmetleri ,öğlen yemekleri, 
seyahat sigortası

KONAKLANACAK OTEL:Royal Ramblas Resort & SPA Hotel  WEB: www.royalresortramblas.com

(Otelimizde sauna, jakuzili havuz gibi alanlarından ücretsiz masaj, kese gibi imkanlardan ücretli 

faydalanılmaktadır.Otelimiz dünyaca meşhurdur diger bayileri barcelona paris gibi şehirlerde bulunmaktadır)

2014 MODEL SON TEKNOLOJİ OTOBÜSLER:

Wifi Kablosuz internet bağlantısı

11 inç koltuk arkası internet bağlantılı televizyonlar.

2 adet ön ve orta tavanda 55 ekran televizyon.

Tam ortopedik pedli, masajlı, kolçaklı, geriye yatmalı, yemek ve içecek için açılır aparatlı 
koltuklar. 

Kayak merkezlerine çıkışlarınızda sizin güvenliğiniz için otomatik yüksekliğini ve dengesini 
ayarlayabilen Körük ve Ventil sistemli araçlar.

Araç yerleri laminant parke olarak döşenmiştir.

Araç içi tavan bilgisayarı (Araç hostesine ve rehberi ulaşabilmek için ikaz düğmesi, tavan lambası,
hoparlör ve klima bulunur)

Kullanımınıza açık WC.

DETAYLAR:

Bu fırsatımız kontenjanlar ile sınırlıdır.

Koltuk talep edilmediği sürece 0-6 yaş çocuk ücretsizdir.

Tek kişi katılmak isteyen misafirlerimiz 50 TL konaklama farkı ödemesi gerekmektedir.

http://www.royalresortramblas.com/

