
YEDİGÖLLER
Kalkış Saatleri ve Yerleri:
06:00 İncirli Alfemo Mağazası Önü
06:15 Mecidiyeköy Doğtaş Mağazası Önü 
06:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü Önü

Yukarıda belirtilen hareket noktalarında siz değerli konuklarımızla buluşuyor ve  sonrası 
YEDİGÖLLER‘ e hareket ediyoruz. Kahvaltı alacağımız restaurantımızda vereceğimiz mola 
sonrasında yolumuza devam ediyoruz. Yol güzergahında vadinin en güzel fotoğraflarının 
çekildiği yaylada kısa bir fotoğraf molası veriyoruz. Daha sonra yedi gölden üç tanesinin  
görüldüğü KAPANKAYA seyir terasında fotoğraf molası verdikten sonra ülkemiz ormanlarında 
bulunan muhteşem güzelliklerdeki ağaçlar arasında yer alan gölleri gezmeye başlıyoruz. 
NAZLIGÖL’ den başlayan son derece güzel ve rahat bir parkurda fotoğraf molaları vererek doğa 
yürüyüşümüzü yapıyoruz. KÜÇÜK GÖL, SERİN GÖL, SAZLI GÖL, KURU GÖL, GÜLEN KAYALAR ve 
DİLEK ÇEŞMESİ, BÜYÜK GÖL yürüyüş esnasında göreceğimiz yerler arasındadır. Gezimizi 
tamamladıktan sonra,  yedigöllerden ayrılıyor ve öğlen yemeğimizi almak üzere Bolu Dağı’nda 
bulunan tesisimize geçiyoruz. Yemek sonrasında İstanbul’a doğru yolculuğumuza başlıyoruz.

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER;
 Gidiş-Dönüş Ulaşım
 Serpme sabah kahvaltısı
 Öğle yemeği (Seçmeli Köfte-Tavuk-Sucuk-Garnitür-İçecek)
 Rehberlik Hizmetleri
 Araç içi ikramlar

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER;
 Extra harcamalar
 Gezi kapsamında tanımlanmayan Hizmetler
 Mola yerlerindeki tüm harcamalar

GENEL BİLGİLER :
* 3 yaş ve üzeri çocukların koltuk almaları zorunludur.
* Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 10-15 kişi arası özel dizayn minibüsle, 15-29 
kişi arası lüks küçük otobüs (midibas), 29 kişi üzeri ise 46 veya 55 kişilik özel Turizm araçlarıyla 
yapılacaktır. Büyük araç garantisi verilmez. 
* Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, ön veya arka koltuk garantisi verilmez. Koltuk 
numaraları kesin kayıt sırasına göre verilir.
* Acentemiz, kesin kayıt tarihine kadar ürün fiyatlarındaki artış vs. nedenlerle ürün fiyatlarında 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

UNUTMAYIN !!  Nüfus cüzdanı, sağlık karnesi, düzenli alınan ilaçlar, ağrı kesici, mide hapları, 
güneş gözlüğü, yağmurluk, fotoğraf makinesi, kamera, yürüyüş ayakkabısı, mevsimlik 
giyecekler, el feneri, görüntü cihazları, yedek pil ve film bulundurmanız önerilir.


