
GÜNÜBİRLİK YEDİGÖLLER TURU

ARAÇ KALKIŞ NOKTALARIMIZ

06:00 İncirli Doğtaş Mobilya Önü
06:30 Mecidiyeköy Doğtaş Mobilya Önü
07:00  Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü
07:15 Kartal Köprüsü Altı
07:45 Çayırova Mc Donald’s 

TUR PROGRAMI

Belirlenen noktalardan misafirlerimizi aldıktan sonra araç içi sınırsız ikramlar eşliğinde 
muhteşem bir tur için Bolu Yedigöller Milli Parkı’na doğru hareket ediyoruz. Milli Parka giriş 
yapmadan önce ilk olarak bölgeye hakim bir tepe olan Kapankaya Seyir Tepesi’nde kuşbakışı 
bir izllenim yapıyoruz ve muhteşem manzarayı seyredip fotoğraflar çekiyoruz. Daha sonra 
aracımıza binerek Milli Park’a doğru hareket ediyoruz. Bölgede toplamda 236 çeşit farklı bitki 
türü mevcuttur. Milli parka girişimizle beraber aracımızdan inerek yürüyüş eşliğinde turumuza 
başlıyoruz. Yürüyüşümüz esnasında İnce göl, Sazlı göl, Kuru göl, Gülen Kayalar ve Dilek 
Çeşmesi  parkurumuzu tamamladıktan sonra tavuk, köfte veya sucuk + içecekten oluşan öğle 
yemeğimiz  için kısa bir mola veriyoruz. Daha sonra Büyük göl, Serin göl, Derin göl ve Şelale 
gezilerimizi tamamlıyoruz. Saat 16:30 civarıında aracımıza binip hareket ederek İstanbul’a 
doğru yola çıkıyoruz. Misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak bir sonraki Malitur 
etkinliğinde görüşmek üzere vedalaşıyoruz. 

Sabah Kahvaltısı: Araç içi kahvaltı paketi  
Öğle Yemeği: Fiyata dahil olup Tavuk, köfte veya sucuk + içecek şeklindedir.
Akşam Yemeği: Dönüş yolu üzerinde tesiste ekstra olarak alınacaktır.  

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER
• Lüks araçlar ile ulaşım
• Öğlen yemeği (Tavuk, köfte veya sucuk + içecek )
• Profesyonel Rehberlik Hizmeti
• Otobüs içi sınırsız ikramlar
• 1618 Nolu Turizm Kanununa göre zorunlu seyahat sigortası

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• Ek hizmet bedeli 40₺ olup rezervasyon sırasında acentaya ödenmesi zorunludur.
• Tüm kişisel harcamalar
• Tüm müze ören yeri ve müze giriş ücretleri

AÇIKLAMALAR
Rezervasyon sırasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rehber mücbir 
sebeplerden dolayı ve gerekli gördüğü takdirde, tüm programı gerçekleştirmek kaydı ile 



zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Programda 
belirtilen oteller standartları, kalitesi ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile değişiklik 
yapılabilir. Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri paket programdır, ayrı 
düşünülemez. İptal İade Güvence Paketi almayan misafirler, iptal değişiklik taleplerini 7(yedi) 
iş günü öncesinden acentaya bilgi vermekle yükümlüdür. Tur başlangıcından itibaren 7(yedi) iş
günü öncesinden iptal edilen tüm rezervasyonların iadesi, iptal edildiği tarih itibariyle 7(yedi) 
iş günü içerisinde iade edilir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur iptal edilir ve 
misafirin isteğine göre bir sonraki haftaya ertelenebilir, açığa alınabilir veya iadesi yapılabilir. 
Böyle bir durumda Malitur misafirlerine 1(bir)gün öncesinden bizzat haber vermekle 
yükümlüdür. Yangın, savaş hali, ekonomik kriz, doğal afet, gibi mücbir sebeplerden oluşan 
iptallerden Malitur sorumlu değildir. 0–6 ve 7-12 yaş çocuk indirimleri iki yetişkin yanında 
uygulanır ve tek bir çocuk için kullanılır. T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz 
bu turumuzda ayrıca fark ödemez. 

İPTAL İADE GÜVENCE PAKETİ
Tur kalkış tarihinden; 72 Saat (3 Gün) öncesine kadar  rezervasyon iptal ve iade talebinde 
bulunulması veya değişiklik talebinde bulunulması durumunda koşulsuz  %100 kesintisiz iade 
ve değişiklik garantisi sunuluyor. Konaklamalı turlarda sigorta bedeli kişi başı 20 TL’dir. 
Rezervasyon esnasında acentaya ödenir. Günübirlik turlarda ve özel dönem tatil günlerinde 
İptal İade ve Güvence Paketi yoktur. 

KULLANILACAK ARAÇLAR
Turlarda kullanılacak araçlar turun kişi sayısına göre belirlenmektedir. Rezervasyon esnasında 
kesinlikle araç sözü verilmez.
•31 kişi ve üzeri  Mercedes – Benz Travego, Mercedes –Benz Tourismo, Temsa Safir, Neoplan 
Tourliner, Neoplan, Neoplan Cityliner.
•31 kişiye kadar Isuzu Novo, Isuzu Turkuaz,  Otokar Sultan
•18 kişiye kadar Mercedes – Benz Sprinter, Volkswagen Crafter


