PROMOSYON ABANT-CENNETGÖL TURU
(31 MART 2018 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ HER CUMARTESİ HAREKETLİ)
Kalkış noktaları ve saatleri
06:00 Bakırköy: Eski İncirli Alfemo Mağazası Önü
06:15 Mecidiyeköy Doğtaş Mağazası Önü
06:30 Kadıköy: Evlendirme Dairesi Önü
07:30 İzmit: Halkevi Karşısı

:

Sabah belirtilen yerden hareket ile önce Bolu Dağı’nda bulunan restaurantımızda serpme kahvaltımızı
alıyoruz. Kahvaltı sonrası Bolu’ya 15 km mesafedeki Cennetgöl’e (Gölcük Gölü) hareket. Gölcük
(Cennetgöl) Mesiresine gidip göl etrafında doğa çevre (1.200 m.) gezisi yapıyor ve Abant’a hareket. ABANT
Gölü (Nilüferli Göl;125 hektar/çevresi;6,5 km.) Milli Parkına varış, Abant, denizden 1328 metre yükseklikte
bir tatlısu gölü. Toprak kaymaları sonucu oluşmuş. 1.28 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. En derin yeri 18
metre. Her yanı ormanlarla kaplı. Hoş kokularıyla çam, köknar, kayın ağaçları ağırlıkta. 6.5 kilometre tutan
göl çevresinde ve ormanlık alanda Rehberimiz eşliğinde yürüyüş sonrası sizlere köylü pazarında kısa bir
alışveriş imkanı ( göl kenarındaki cafelerde veya Taksim Palace Otelin cafesinde dinlenme çay kahve extra
içme imkanı ) ve serbest zaman sunduktan sonra yemeğimizi almak üzere Bolu Dağı’nda bulunan
restaurantımıza geçiyoruz. Yemek sonrasında İstanbul’a hareket. İstanbul’a varış ve Siz Değerli
Konuklarımızla bir başka güzel turumuzda buluşmak temennisiyle, tur kalkışında aldığımız duraklara sizleri
bırakarak veda ediyoruz.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler:
Ulaşım,
Rehberlik Hizmeti,
Sigorta
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:
Sabah Kahvaltısı,
Öğle Yemeği,
Ekstra harcamalar,
DETAYLAR
:
Gezi günübirlik olup otel konaklaması yoktur.. Rehberimiz programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile
programın seyrinde değişiklik yapabilir. Turlarımız otel, ulaşım, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir
bütündür ayrı ayrı düşünülemez. Tur içersinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar
iade edilmez. Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez. Tur öncesi ve tur içinde hava muhalefeti
nedeniyle yapılamayan turlarda acentemizin sorumluluğu yoktur.
1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI :
Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle satın alınan paket tur hizmetinin verilememesi halini kapsar.
Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Ferdi Kaza ve Mali Mesuliyet Sağlık Sigortası
misafire ait özel harcamadır.)
Bu tur programı, Paytur Turizm tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Programın kopyalanması,
yayınlanması yasaktır. Tüm hakları Paytur Turizm’e aittir. Turizm sektöründe oluşturulan kopyalarından
Paytur Turizm sorumlu tutulamaz. Kopyalanan Tur Programlarının tespiti durumunda hukuki işlem
yapılacaktır. Tur programımız, 6502 numaralı tüketici kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.
DİKKAT!! 1618 nolu yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek hizmetlerinden biri veya
birkaçının bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence gibi her türlü organizasyonu kapsayan faaliyetleri ancak
TURSAB üyesi Seyahat Acentaları yapabilir. Dernekler, vakıflar, klüpler, okullar, resmi ve özel kurumlar
Acentalar olmaksızın tur ve yukarıdaki faaliyetleri düzenleyemez. Lütfen gezinizin Türsab üyesi Acentalar
ile yapıldığına emin olunuz. Hukuk devleti vatandaşların duyarlılığı ile işler.

