
 

BAHARDA  KARADENİZİN DOĞU BÖLGESİ SAMSUN ORDU GİRESUN TRABZON 
RİZE BATUM  KÜLTÜR TURUMUZDA ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI 

 
 

BAHAR TURLARIMIZA ÖZEL 

YEŞİL KARADENİZ & BATUM  TURU 

5 GECE 6 GÜN  YARIM PANSİYON KONAKLAMALI 

( 20 NİSAN 2018 – 31 EKİM 2018 ) 
 

HER CUMA KALKIŞLIDIR 

(4 GECE OTEL KONAKLAMALI) 

 
ARAÇ İÇİ HİZMET BEDELİ BULUNMAMAKTADIR 

 
 
Satın aldığınız turu “zorunlu seyahat sigorta poliçesi” ile güven altına alıyoruz.  
Turizm Bakanlığı’ndan kokartlı profesyonel rehberler eşliğinde gezimiz, 3* Otellerde 4 gece 
Y.P konaklama,( 4 sabah kahvaltısı ve 4 akşam yemeği ),  Lüks otobüsler ile ulaşım, Çevre 
gezileri ve Tatilbugün ikramlarını kapsamaktadır 

 
1:GÜN İSTANBUL- SAMSUN 

Siz değerli konuklarımızı 19:30 İncirli Ömür Plaza Karşısı Doğtaş Mobilya Önü 20:00            
Mecidiyeköy Simit Sarayı Önü 20:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi otoparkı önü 20:45          
Kartal E5 Köprüsü E5 Köprüsü Altı ,21:00 Çayırova Mc Donald's Önü 
01.45: Armada Karşısı Söğütözü Ulusoy Tesisleri 02:00 Sıhhiye Atatürk Lisesi Önü           
(Kesinleşmiş rezervasyonlar için turdan bir gün önce TATİL BUGÜN adıyla atılan bilgilendirme            
mesajı almayan misafirlerimiz duraklara giderek beklememeleri önemle rica olup operatörlerimizle          
irtibata geçmesini rica ederiz ) hareket ile Tur boyunca bize eşlik edecek Rehber ve             
Kaptanımızla tanışıp Samsun’a varış.  

Not: Yolculuk ortalama 9 saat civarında sürmektedir 

 
Akşam yemeği: Gidiş güzergahında mola tesisinde serbest olarak alınıyor. ( Ekstra ) 
Güzergâh: İstanbul Samsun 735 Km 
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2.GÜN : SAMSUN-BANDIRMA VAPURU-İLK ADIM ANITI- ATATÜRK 
ANITI-AMAZON MÜZESİ-GÖĞCELİ CAMİİ(çivisiz)-ORDU-BOZTEPE  
 
 
Sabah yolda alınan serbest kahvaltı (Ekstra) sonrasında Samsun’a varıyoruz. Gezimize, 
Heinrich Krippel tarafından yapılan ve dünyada denge bakımından 2. sırada yer alan Atatürk 
Anıtı, Ardından Bandırma Vapuru, İlk Adım Anıtı ardından Amazon Kadınlarının 
canlandırmasının yapıldığı Amazon müzesini görüp Samsun’dan ayrılıyoruz. Çarşamba 
ilçesinde bulunan Ahşap işleme sanatının en güzel örneklerinden birisi olan Göğceli Camii 
(Çivisiz Camii) görüp, Amazon savaş kadınlarının başkenti Terme’de vereceğimiz molanın 
ardından Ünye Fatsa üzerinden Ordu’ya ulaşıyoruz. Karadeniz’in en güzel manzaralarından 
birine sahip olan 485 metre yükseklikte bulunan Boztepe’ye çıkıyoruz. Burada vereceğimiz 
çay molamızın ardından günümüzü sonlandırarak otelimize yerleşiyoruz. Konaklama ve 
akşam yemeği otelimizde.  
 
Kahvaltı: Yol güzergâhında dinlenme tesisinde alınacak olup ( Ekstra ) 
Öğle yemeği: Samsun ‘da Extra olarak alınacaktır 
Güzergâh: Samsun,Ordu 148KM 
Akşam yemeği: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe veya set menü şeklinde sunuluyor. 
Konaklama Yapılacak Oteller: YALÇIN OTEL – AMAZON OTEL - ASTERİA GARDEN 
OTEL - HÜSEYİN OTEL vs 
 
 
 
3.GÜN :  FINDIK - GİRESUN – TRABZON – ATATÜRK KÖŞKÜ – MEMİŞAĞA 
KONAĞI – SÜRMENE BIÇAĞI – TRABZON BAKIRI - UZUNGÖL – HALDİZEN 
 
Sabah otelde aldığımız kahvaltı sonrasında Fındık alabilmemiz için vereceğimiz mola 
sonrasında Trabzon’a varıyoruz. İlk gezi durağımız Soğuksu tepesindeki Trabzon halkının 
Ata’ya armağanı olan Atatürk Köşkü’nü görüyoruz. Atatürk’e armağan edilen en görkemli 
yapı olan Atatürk Köşkü ziyaretimizin sonrasında Memişağa Konağına hareket ediyoruz. 
Tarihi bir konak olan Memişağa Konağında Karadeniz yaylaları ve ormanlarında üretilen 
kestane/çiçek balı, yöresel muhlamalık peynir, tereyağı, mısır unu gibi ürünleri de 
alabileceğimiz serbest zamanımızın ardından dünyaca ünlü Sürmene bıçağıyla ilgili 
Mağazalardan bilgi alıp, Bıçak ve Trabzon bakırı için alış veriş imkânımız oluyor. Alışveriş 
molamız sonrasında Çaykara'ya geliyor ve buradan Uzungöl’e çıkıyoruz. Deniz seviyesinden 
1090 m yükseklikte bulunan Uzungöl, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsü ile Alplerin 
güzelliğini geride bırakmaktadır. Vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların 
Haldizen Deresi’nin önünü kapatmasıyla oluşmuş göl, “Uzungöl” olarak bilinir ve çevreye 
aynı ad verilmiştir. Özellikle yakınındaki “Şerah” köyünün yöreye uygun tarzda yapılmış eski 
ahşap evler, doğanın güzelliğini tamamlar özelliktedir. Karadeniz’in en meşhur gölü olan 
Uzungöl çevresinde yapacağımız gezimiz sonrasında otelimize yerleşmek üzere yola 
çıkıyoruz. Akşam yemeğimiz otelimizde.  
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Kahvaltı: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe veya set menü şeklinde sunuluyor. 
Öğle yemeği: Araklı veya Sürmene ‘de alınacak olup ekstradır 
Güzergâh: Ordu, Trabzon, Sürmene, Uzungöl 230 Km 
Akşam yemeği: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe veya set menü şeklinde sunuluyor. 
Konaklama Yapılacak Oteller: YEŞİLVADİ OTEL – ELİF OTEL – KERVANSARAY OTEL vs 
 
 
4.GÜN:   RİZE BEZİ - AYDER YAYLASI - KALEGON - GELİNTÜLÜ ŞELALESİ 
FIRTINA VADİSİ - ZİLKALE/RAFTİNG 
 
Otelimizde alınan sabah kahvaltısı sonrasında Rize Bezi dokuma tezgâhlarında yok olmaya 
yüz tutmuş bir kültür olan Rize beziyle ilgili bilgi alıyor ve alışveriş imkânımız oluyor. 
Ülkemizin en çok yağış alan ve dizilere de konu olan Fırtına Vadisi’ne hareket ediyoruz. Çay 
bahçeleriyle kaplı vadide ilerlerken çay bitkisini uzaktan göstermekle yetinmeyip çay 
makasımızı alıyor ve biraz çay topluyoruz. Bu yöreselliği yaşadıktan sonra vadi boyunca 
devam edip Çamlıhemşin’e varıyoruz. 
 
Ekstra Geziler 
 
(1.Seçenek) ZİLKALE VE PALOVİT ŞELALESİ GEZİSİ (EXTRA 45 TL): 
Çamlıhemşin’de bizleri bekleyen minibüslerimize binip Çat Vadisi boyunca devam ediyor ve 
Şen yuva (ÇİNÇİVA) Taş Köprüde fotoğraf molası veriyoruz. Çinçiva köyünün harika 
manzarayla birlikte fotoğraf molamız olacaktır . Fotoğraf molamızın ardından Zil Kale’ye 
ulaşıyoruz. Ticaret güvenliği açısından çok önemli bir konumda bulunan deniz seviyesinden 
750, çat deresinden ise 100 metre yukarıya kurulmuş bu Kartal Yuvası’nı andıran kaleyi gezip 
Kaçkarların eşsizliği güzelliği ve bol oksijen içerisinde büyülü bir dünyayı yaşamak için 
Palovit şelalesine geçeceğiz. Bu unutulmaz anların ardından programımızı tamamlayarak 
otobüslerimize geri dönüyoruz. 
 
(2.Seçenek) FIRTINA DERESİNDE RAFTİNG( EXTRA 60 TL ): Rafting aktivitemiz 
öncelikle Rafting eğitmenleri tarafından verilen Kürek tutuşu-Komut bilgileri ve güvenlik 
konusundaki eğitimle başlar. 4 - 7km’lik (Suyun durumuna göre) parkurumuz boyunca Fırtına 
Deresinin coşkun dalgalarında benzersiz Rafting heyecanını yaşayacaksınız. Parkurumuz 
Fırtına Deresinde dolu dolu geçecek ve unutamayacağınız bir etkinlik olarak 
hafızalarınızdaki yerini alacaktır. 
 
Extra gezilerimizi tamamladıktan sonra, oksijeni ve kaplıcasıyla ünlü olan Ayder  Yaylası’na 
çıkıyoruz. 1250 mt. Yükseklikteki bölgenin en meşhur yaylasına çıkarken, Hala Deresi 
boyunca ara ara göreceğimiz Taş Köprülerden birinde vereceğimiz fotoğraf molası 
sonrasında ‘Yaylaların Sultanı’ Ayder Yaylasına ulaşıyor ve burada Kalegon, Gelin Tülü 
Şelalesi, gibi panoramik noktalarda fotoğraf molası veriyoruz. hem de yöreye özgü Karadeniz 
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ormanları ve yaylalarından temin edilen Bal - Tereyağ - Muhlamalık yayla peyniri - mısır unu 
vb. alma imkânı bulabileceğiz. Serbest zamanımız süresince Ayder Yaylasında hem 
yaylacılarla sohbetler edip hem de doğayla iç içe oldukça keyifli bir vakit geçirdikten sonra 
otelimize geçiyoruz Akşam yemeği ve konaklama otelimizde 
Kahvaltı: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe veya set menü şeklinde sunuluyor. 
Öğle yemeği: Rize’de yöresel olarak alınacak olup Extradır 
Güzergâh: Trabzon, Rize, Ayder 163 Km 
Akşam yemeği: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe veya set menü şeklinde sunuluyor. 
Konaklama Yapılacak Oteller: YEŞİLVADİ OTEL – ELİF OTEL – KERVANSARAY OTEL 
––PİRİKOĞLU OTEL – SERENDER PANSİYON – PALURİ OTEL – PATULYA OTEL vs 
 
5.GÜN: SARP SINIR KAPISI - BATUM - GONİO KALESİ - MEDEA HEYKELİ – 
BATUM PİAZZA MEYDANI - POSEDİON ANITI – TİYATRO BİNASI – ÇAY 
FABRİKASI 
 
Otelimizde alınan sabah kahvaltısı sonrasında Batum’a hareket ediyoruz. Sarp sınır 
kapısında giriş işlemlerimizi tamamladıktan sonra Gürcistan/ Acara bölgesine geçiyoruz. 
Gonio- Apsaros Kalesi’ni panoramik olarak görüyoruz. Batum şehir merkezine doğru devam 
ederken Bayburt’tan doğup Batum sınırlarına kadar kendine keskin çizgiler oluşturan Çoruh 
Nehri'ni ve üzerindeki eski Gonio Köprüsü'nü göreceğiz. Ardından; tarihi Tarihi Orta 
Camii,Tiyatro Binasını, Medea Heykeli'ni, Batum Limanı’nı ve yeni oluşturulan yüzüyle 
Avrupa meydanını göreceğiz. Batum Bulvarı'nda gezinti yaptıktan sonra alışveriş için 
serbest zaman vereceğiz. Serbest zaman sonrasında Sarp sınır kapısında çıkış işlemlerimizi 
tamamladıktan sonra Çayın dalından kopartılıp soframıza kadar geliş aşamalarını görmek 
için Çay Fabrikası gezimizi yapıyoruz. Gezi sonrası dileyen konuklarımız için alışveriş 
imkânı. Çay fabrikasındaki gezi ve alışverişimizin sonrasında çay toplama makasını alıp çay 
bahçesinin içine girerek hem çay topluyoruz hem de hatıra fotoğraflarımızı çekiniyoruz. Otele 
yerleşme ve akşam yemeği otelimizde.  
 
Kahvaltı: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe veya set menü şeklinde sunuluyor. 
Öğle yemeği: Araklı veya Sürmene ‘de alınacak olup ekstra 
Güzergâh: Giresun, Trabzon, Sürmene, Uzungöl 230 Km 
Akşam yemeği: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe veya set menü şeklinde sunuluyor. 
Konaklama Yapılacak Oteller: ZİGANA YAYLAKENT – KAYABAŞI YAYLAKENT – GRAND 
ANADOLU OTEL – TAŞKIN OTEL  v.s 
 
NOT: Türkiye ile Gürcistan Devletleri arasında yapılan anlaşma gereği TC vatandaşları 
Batum’ a üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ile geçiş yapabilmektedir. 
Bunun dışındaki kimlik kartları ile (ehliyet vs.) geçiş yapılamamaktadır. Dönemsel olarak 
yaşanan olağanüstü durumlarda farklı belgeler de talep edilebilmektedir. Bu nedenle 
misafirlerimizin çıkış için gerekli evrakların neler olduğunu tura katılmadan önce 
öğrenmeleri ve hazırlıklı olmaları önerilir. Gereken evrakların neler olduğunu öğrenmek ve 
yanlarında bulundurmak katılımcıların sorumluluğundadır. Bu nedenle çıkışa izin 
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verilmemesi durumunda Tatilbugün’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Anne 
-babası veya herhangi biri yanında olmadığı takdirde 18 yaş altı misafirlerimizin BATUM’ a 
geçişleri için ebeveynlerinden NOTER den onaylı MUVAFAKATNAME almaları 
gerekmektedir. Olağanüstü hal uygulamalarının devam etmesi halinde tüm kamu çalışanları 
çalıştıkları kurumlardaki idari yönetimden, yurt dışına çıkış engeli olmadığına dair ''ıslak 
imzalı-mühürlü '' izin yazısı ile yurt dışına çıkış yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra aile 
bireylerinden sigortası, 657'e tabi olan yakını üzerinden devam eden, eş ,çocuk, anne , baba 
da bu izne tabii olduğundan aynı izin yazısının bu kişilerin de yanında bulunması 
gerekmektedir. Aksi halde yurt dışına çıkış gerçekleştirilemez. Yukarıda belirtilen izinler 
katılımcıların sorumluluğundadır. Evrak eksikliği , eskimiş\yıpranmış nüfus cüzdanları , nüfus 
cüzdanlarındaki fotoğraf ile kişinin benzeşmemesi ya da görevliler tarafından herhangi bir 
nedenle çıkışlarına izin verilmemesinden kaynaklanan mağduriyetlerden Tatilbugün Turizm 
sorumlu değildir.  
 
‘’Sarp Sınır Kapısında yaşanabilecek aşırı yoğunluk, sistem arızası yahut olağanüstü 
halden kaynaklı  nedenlerle geçiş için 3 saati aşan bekleme süreleri söz konusu olduğunda, 
Tur Operatörü Batum'a gidişten vazgeçerek alternatif olarak Batum yerine Mençuna 
Şelalesi, Çifte Köprüler turu gerçekleştirir. Bu durumda inisiyatif tamamen tur 
operatöründe olup, Katılımcılar bu durumu kabul ederek tur katılmışlardır. ‘’ 
 
6.GÜN:  ALTINDERE MİLLİ PARKI – SÜMELA MANASTIRI – AYASOFYA CAMİİ – 
KAZAZİYE SANATI 
 
Sabah otelimizde aldığımız kahvaltının ardından Trabzon’un Maçka ilçesinden geçerek 
koruma altında olan Altındere milli parkına ulaşıyoruz. Coşan dere boyunca doğanın 
görkemli güzelliklerini seyrederek yapacağımız bu yolculuk Sümela manastırının 
görünmesiyle taçlanacak. . Meryem Ana Kilisesi, Nöbetçi Odaları, Misafirhane, Ayazma, Su 
Kemerleri, Kaya Fresklerini rehberimizin anlatımıyla öğrendikten sonra Altındere Vadisi’ne 
geriye dönüyoruz ( Restorasyon çalışmalarından dolayı Sümela manastırı içerisine girilemese 
dahi Sümela Manastırının görülebildiği o meşhur noktadan fotoğraflarını çekebilmek 
amacıyla Altındere milli parkına girilecektir). Sümela manastırı gezimizi takiben ilk 
durağımız Trabzon Ayasofyası oluyor. Komnenos Krallığı döneminde İstanbul’daki 
Ayasofya’ya ithafen yapılan bu mimari harikası yapıyı ve fresklerini tanıdıktan sonra 
bölgenin en büyük gümüş atölyesine gidiyoruz. Burada Gümüş, Telkari, Trabzon hasır 
bileziği ve ülkemizde sadece Trabzon’da üç aile tarafından yapılan, Kazaz Türkleri 
tarafından bölgeye kazandırılan en değerli sanat olarak nitelendirilen ve Bayanlar için 
hayranlık uyandıran işçiliğiyle Kazaziye Sanatının inceliklerini öğreniyoruz. Alışveriş 
molamızın ardından Fatih Sultan Mehmet’in eşi Gülbahar Hatun camii ve Zağnos deresi 
yanından Trabzon kalesini de panoramik olarak görerek Sonra Yöresel pestil ve kömesinden 
alıp Giresun Şehir merkezine geçiyoruz. Burada vereceğimiz serbest zamanın ardından gece 
yolculuğu ile İstanbul’a dönüş yolculuğumuz başlıyor, sabah saatlerinde İstanbul’a 
varıyoruz. Bir başka Tatilbugün organizasyonunda buluşmak üzere sizleri aldığımız 
noktalarda bırakarak vedalaşıyoruz. 
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Kahvaltı: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe veya set menü şeklinde sunuluyor. 
Öğle yemeği: Giresun’da alınacak olup Extradır 
Akşam yemeği: Dönüş güzergahında mola tesisinde serbest olarak alınıyor. – EKSTRA 
Güzergâh: Trabzon, İstanbul 1045 Km 
 
Toplam Mesafe: 2595 Km. 
 
NOT:GEREKLİ OLABİLECEK MALZEMELER 
 
* Uygun yürüyüş ayakkabısı ( rahat edebileceğiniz )  
* Dudak Koruyucu 
* Ani sıcaklık değişimine uyabilecek üstlük (Hırka, yelek...)  
* Yağmurluk, Şemsiye 
 
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER 
 
* Lüks otobüslerle ulaşım 
* 3*Otellerde 4 gece Yarım Pansiyon Konaklama ( 4 Akşam Yemeği- 4 Sabah Kahvaltısı) 
* Tüm Çevre gezileri 
* Tatilbugun.com Otobüs İçi İkramlar 
* Zorunlu Seyahat Sigortası 
* Tatilbugun.com Güvencesi 
* Yardımcı Rehberlik Ücretleri,Otopark Ücretleri, 
* Rehberlik Hizmeti 
* Park Girişleri 
  
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 
* Öğle yemekleri, 
* İlk gün Sabah kahvaltı, 
* Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Kişisel harcamalar, 
* Tur Programına Dahil Tüm Müze Ve Ören Yeri Girişleri 
* Extralar 
* Yurtdışı Harcı ( 16 TL) 
 
Müze Kart Tur fiyatına dahil değildir. 
Tur ücretimize Müze Ören Yeri ücretleri dahildir.(Özel İdare ve belediye işletmeleri vb.) 
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Kültür ve Turizm Bakanlığına ait yerlerde Müzekart geçerli olup rezervasyona eklenebilir. 
Müze kart almayan misafirler ilgili müzelere ücret ödeyip bilet alarak girerler. 

 
TUR KALKIŞ NOKTA VE SAATLERİ: 
 
19:30 Bakırköy Doğtaş mobilya önü 
20.00 mecidiye köy simit sarayı önü 
20.30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı  
20.45 Kartal Yemek Center  
21.30 Çayırova Mc Donald’s 
01.45 Armada karşısı Söğütözü Ulusoy Tesisleri  
02.00 Sıhhiye Atatürk Lisesi önü 
 
  
ÖNEMLİ DETAYLAR 
 
 * Turu satın alan misafirler Rehberlik hizmetleri, Milli park giriş ücretleri, Otopark ücretiler             
için kişi başı 150 TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber tarafından otobüs kalkışında              
toplanacak olup zorunludur. 
* 0–6 yaş çocuklar otobüste koltuk almadıkları takdirde ücretsizdir. 
* 0-6 yaş çocuk için Otobüs de koltuk talep edildiği takdirde ise çocuk başı    210 TL ücret 
acenteye ödenir. (Yüksek sezonda 250 TL dir) 
* 0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir. 
* 7-12 Yaş çocuklar için ücret    549 TL dir ((Yüksek sezonda 589 TL dir) 
* Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında ve yalnızca 1 çocuk için kullanılır. 
* Tek kişilik Konaklama yapacak olan misafirler acenteye     250 TL extra ödeme yapmaları 
gerekmektedir 
* Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, on veya arka koltuk garantisi verilmez. Koltuk 
numaraları kesin kayıt sırasına göre verilir 
* Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde acente 1 gün önceden haber vermek kaydı ile turu 
bir sonraki doluluk olan tarihe kaydırabilir. 
* Acente rehberi içerik aynı kalmak şartı ile, gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur 
programından daha çok verim alabilmesi için gezilecek yerlerin güzergahında ve saatlerinde 
değişiklik yapabilir 
* Konaklama bölgelerinde ve otellerde yoğunluğa bağlı olarak aynı kategoride veya daha 
ustu olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir. 
* Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda tatilbugun.com sorumluluğu yoktur. 
*  Fiyatlar Özel günler ve bayram dönemleri için geçerli değildir 
 
  
GEZİ SÜRESİNCE KULLANILACAK ARAÇLAR 
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Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri : 
15 kişiye kadar VİP Mercedes Sprinter-Volkswagen Wolt- Fiat Dukato araçlar kullanılır. 
28 kişiye kadar lüks Isuzu Novo - Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 
28 kişi üzeri lüks Travego -Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir otobüsler 
kullanılacaktır 
 
İPTAL VE İADE GUVENCE PAKETİ 
 
Satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir 
neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur 
ücretinin tamamı, hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır. İptal güvence 
paketi; 1000 TL ye kadar olan rezervasyonlarda 20 TL ,1000 TL üzeri rezervasyonlarda ise 
rezervasyon bedelinin % 2 si kadardır. 
 
İPTAL VE DEVİR 
 
1.1 Tatilbugun.com 3. Parti firmalar dolayısıyla veya yeterli katılım sağlanamaması halinde 
tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 1 gün 
öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sure içinde, tur kapsamındaki otel, 
ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak 
gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. 
1.2 Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat 
iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak 
resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile tur hareket/konaklama 
başlangıç tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %25`i, 14-0 gün 
kalıncaya kadar yapılan iptallerde veya habersiz tura gelinmemesi halinde ise gezi ücretinin 
tamamı tatilbugun.com tarafından iade edilmeyeceğini bilmektedir. Özel hükümler saklıdır. 
1.3 Tüketici promosyon turlarda turun başlangıç tarihi ne olursa olsun , mücbir sebepler dahi 
olsa iptal / değişiklik hakkı olmadığını bilmektedir. 
1.4 Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en az 3 
gün önce seyahat acentesine tatilbugun.com niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur 
açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, 
paket turu devreden ve devralan, sözleşmeye taraf seyahat acentesine tatilbugun.com karşı, 
bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden 
müteselsilen sorumludurlar. 
1.5 tatilbugun.com üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında tatilbugun.com ile 
bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, 
iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında tatilbugun.com sorumluluk 
kabul etmez. 
1.6 Konaklama ve tur kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili turun onayı 
ile doğrultusunda değerlendirilir. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp 
yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun inisiyatifinde olduğundan 
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tatilbugun.com a bu konuda bir talep veya bir itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma 
halinde müşteri tatilbugun.com tarafından otele ödenen tüm ücreti hiçbir itiraz ileri sürmeden 
ödemeyi peşinen kabul eder. 
Tüketici Tatilbugun.com’un bu şartları okumuş olup Paket programını satın aldığı taktirde 
onaylamış olarak kabul edilecektir.  
  
  
 
 
 

ÇINAR ATATÜRK CAD. EMEK APT. 4/15 KÜÇÜKYALI MALTEPE/ İSTANBUL 
TEL: +90 216 388 22 74 
FAX: +90 216 388 22 75 

info@tatilbugun.com 
 

mailto:info@tatilbugun.com

