
             İznik Zeytin Hasadı,Bursa Gölyazı,Cumalıkızık,Misi Köyü (Gümüştepe)

                     1 GECE Yarım Pansiyon Konaklamalı 2 GÜN   11 & 18 Kasım Hareket

1 Gün CUMARTESİ: ZEYTİN HASADI – ZEYTİNYAĞI FABRİKASI – İZNİK
07.00 İncirli Doğtaş Mobilya Önü, 07.30 Mecidiyeköy Mado Önü ,08.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü ,08.15 Kartal
Köprüsü Altı, 08.30 Çayırova Mc Donalds Önü - 09.00 İzmit Halk Evi Durağı Önünden misafirlerimizi İznik’e hareket
ediyoruz.  Yağından, kütüğünden, posasından, meyvesinden ve meyvesinin çekirdeğinden de faydalandığımız zeytin
ağaçları arasından yapacağımız yolculuk sonrası, İznik yakınlarındaki bir köyde, köy halkı ile birlikte zeytin hasadına
katılıyoruz.  Sepetlere  zeytinlerimizi  koymadan  önce,  köy  halkından  zeytin  kültürü,  üretim  süreci,  zeytin  ağacının
özellikleri  hakkında  bilgiler  alacağız.  Zeytin  bahçelerinde,  yapacağımız  küçük  çaplı  hasat  çalışmaları  ardından,
zeytinyağı fabrikasın da zeytin ve yağı hakkında bilgi alıp, tadına bakıyoruz ve alışveriş imkânı buluyoruz. Ardından,
Hristiyanlık  tarihide  önemli  bir  yeri  bulunan  müze  şehir  İznik’e  doğru  hareket  ediyoruz.  Göl  kenarındaki  balık
lokantalarında vereceğimiz serbest zaman ve İznik Gölü etrafında yapacağımız gezi ardından, İznik’te ilk olarak surları
tanıyoruz.  Ardından  Ayasofya Müzesi,  Yeşil  Camii,  İznik  Müzesi  (Nilüfer  Hatun İmareti),  (Tadilat  dolayısıyla  kapalı
değilse) Şeyh Kudbeddin Camii, Çini Kazı Alanı gezeceğimiz yerler arasında olacak. Gezilerimiz sonrasında, otelimize
hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

 
2. Gün PAZAR: MİSİ KÖYÜ ( GÜMÜŞTEPE) – CUMALIKIZIK - GÖLYAZI

Değerli misafirlerimiz, sabah otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltı sonrasında, doğal güzellikleri ile ünlü, 2000 yıllık

bir tarihe sahip, asma yaprağı, misket üzümü, pekmezi ve şarabıyla çok ünlü Misi Köyü’ne (Gümüştepe Mahallesi)

hareket ediyoruz. 1989 yılında sit alanı ilan edilmiş ve koruma altına alınmış, Misi Köyü içerisinde, İpek böcekçiliğine

göre inşa edilmiş Osmanlı mimarisini yansıtan evler arasında rehberimiz eşliğinde dolaşıyoruz. Misi Köyü Etnografya

Müzesi gezimiz sonrası, köy içerisinde serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman sonrasında, Osmanlılar’ın Bursa’da ilk

yerleştikleri  bölgelerden  olan,  Uludağ’ın  kuzeyindeki  dik  etekler  ile  vadiler  arasında  kalan  “KIZIK“  köylerinden

Cumalıkızık  Köyü’ne gidiyoruz.  Köyde koruma ve yenileme çalışmalarının yapıldığı  toplam 270 evden bazılarına ve

Etnografya Müzesi’ne misafir oluyoruz. Müze gezimiz sonrası, Uluabat ( Apollont) Gölü kıyısında doğa ile tarihin bir

arada  buluştuğu  eşsiz  bir  güzellik  sunan  Gölyazı’ya  gidiyoruz.  Tarihi  havası,  yemyeşil  doğası,  sıcak  sohbetli  köy

kadınları, yemyeşil gölün emektar balıkçı amcaları, torunları ile tarih kokan evinin bahçesinde gülüp eğlenen tonton

dedeler  ve  nineler,  alın  teri  ile  fırınından  ekmeğini  çıkaran  hanım  teyzeleri  ile  bizleri  büyüleyecektir.  Bu  güzel

gezilerimiz sonrasın da İstanbul’a dönüş için hareket ediyoruz. Akşam saatlerinde sizleri aldığımız noktalara bırakarak

bir daha ki seyahatinizde buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. 

Tek kişi ve çocuk ücertleri
Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. Tek kişi konaklayacak  misafirlerimiz acenteye 50 TL  fark ödemelidir. 0-6 
yaş çocuk otobüste koltuk  almadığı takdirde ücretsizdir.Koltuk talep edildiği takdirde 90 TL dir.07-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında 
konaklanması halinde 149,90 TL + zorunlu ücretler olarak acenteye ödenir.Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki  kişilik ücret 
ödenmelidir.

Tur Ücretine Dahil olan hizmetler
*Otobüs ile Ulaşım ve rehberlik hizmetleri 
*Kervansaray City  veya dengi otel de  iki kişilik odalarda  1 gece yarım pansiyon konaklama.

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler
*Fırsat Kodunu satın alan misafirlerimiz, Feribot,köprü Gölyazı ve Cumalıkızık turları  için 40 TL yi kayıt ile birlikte acenteye nakden 
ödemelidirler.Bu ücret tüm katılımcılar için zorunludur.
*Öğlen yemekleri ve otelde extra harcamalar,ilk gün yol güzergahında kahvaltı.
*Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar.
*Ören yeri,antik kent, müze  gibi tüm giriş ücretleri isteğe bağlı olup katılımcılara aittir.

                                                              



Rezervasyon Detayları
a-Kod alım işleminizi takiben info@leggotur.com a Kupon Kodlarınız ile Rezervasyon Yaptırabilirsiniz. Yaptırmış olduğunuz rezervasyon  
sonucunda kişisel mail adresinize Tur Kayıt formunuz  gönderilecektir.Tur Kayıt formu tarafınıza ulaştıktan sonra çıktısını alarak faks 
numarasına imzalanarak gönderilmek zorundadır. Tarafımıza imzalı olarak ulaşmayan sözleşme sahibi turumuza katılım sağlayamaz.
b- Tarafınıza gönderilen Tur Kayıt formunun  çıktısını tur esnasında yanınızda bulundurmanız zorunludur.
c-Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler eksik verildiği takdirde oluşabilecek 
olası aksiliklerde Leggo Tur Sorumlu tutulamaz.
d-Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz

Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması
Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -14-  gün öncesinden Yurt dışı turlar da ise 21 Gün öncesinden 
acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla yükümlüdür aksi takdirde fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır.Bayram ve 
Resmi tatil dönemi turlarında ise bu süre Yurt içi ve Yurt dışı turlar da  30 gündür. Uçaklı Turlarda ise rezervasyon sonrası iptal  ve değişiklik 
talepleri kabul edilmeyip fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır.
Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergahta ve tur programda değişiklik 
yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını saklı tutar.Konaklamalı turlar da hareket 
tarihinden  3 gün önce , günübirlik turlar da ise 2 gün önceden acente misafirlerine bildirimde bulunur.
Acente  Ve Acente rehberi gerek duyulan hallerde ve katılımcı sayısında oluşabilecek değişiklikler sebebi ile  tur programının akışını daha 
verimli hale getirebilmek amacı ile gezilecek yerlerin güzergahında,konaklama yapılacak Otellerde ve kullanılacak araç tiplerinde 
(Otobüs,minibüs,midibüs)  ve geçilmesi planlanan sınır kapılarında değişikliğe gidebilir.Turu satın alan misafirler kendileri ve refakatçileri 
adına bunu kabul etmiş sayılırlar.
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