
GÜNÜBİRLİK YEDİGÖLLER TUR PROGRAMI 
Saat 06:00 Bakırköy 
Saat 06:30 Mecidiyekôy 
Saat 07:00 Kadıköy 
Sabah saat 07:00 da belirlenen noktalardan hareketle Yedigöller milli parkına doğru yola çıkıyoruz , 
takriben 5 saat süren yolculuğumuzdan sonra , doğa harikası yedigöllere varıyoruz. 
Bu doğa güzelliğini gezmeye başlıyoruz , öğlen yemeğimizi ( ekmek arası , sucuk , 
tavuk , köfte ve içecek ) olarak alıyoruz 
Yedigöller… 
Doğanın en güzel renklerine ev sahipliği yapan masal adası. Birbirinden güzel yedi gölün güzelliğine 
çeşit çeşit ağaçların oluşturduğu sık orman dokusunun eşlik ettiği huzur vahası. 
Doğallığın hızla bozulduğu, renklerin harmonisinin doğada değil de ancak ekranlarda görülebildiği bir 
dünyada halen kendinizi doğal bir renk cümbüşü içerisinde bulabileceğiniz sayılı yerlerden birisi 
Yedigöller. Büyük göl kıyısındaki iskeleye oturup, karşı yamaçtaki çeşit çeşit ağaçların oluşturduğu 
eşsiz görüntüyü seyrederken, insan o an tüm sıkıntılarından arınmış, huzurlu bir ruh haline 
bürünüveriyor bir anda. Şehirde kaybettiğimiz doğal ruhlarımızı tekrardan buluverir, hızlı bir arınma 
terapisine dönüşür Yedigöller de geçen anlar. Yedigöller heyelan sonucu oluşmuş, birbirine bağlı yedi 
gölün bulunduğu bölgeye verilen ad. Bu göllerden dördü büyük, üçü ise nispeten küçüktür ve yazın 
sıcak aylarda kururlar. Hatta göllerden biri çoğu zaman kurumuş olduğundan ismi de Kurugöl’dür. Bu 
yedi gölü içerisine alan 550 hektarlık alan 1965 yılında Milli Park olarak korunmaya alınmıştır. 
 
Göllerin isimleri sırasıyla Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Kurugöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöldür. 
 
Akşam üstü , saat 16:00 da , istanbul’a dönmek üzere bu doğa harikasından ayrılıyoruz. 
İstanbul’da aldığımız noktalarda misafirlerimizi bırakarak , başka bir EMRELİ TURİZM 
Organizasyonunda buluşmak üzere vedalaşıyoruz. 
 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER;  

· Gidiş-Dönüş Ulaşım  

· Araç içi Kahvaltı PAKETİ 

· Öğle yemeği Ekmek Arası (Seçmeli Köfte-Tavuk-Sucuk-Garnitür-İçecek)  

· Rehberlik Hizmetleri  

· Araç içi ikramlar  

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER;  

• Ek hizmet bedeli 30  olup rezervasyon sırasında acentaya ödenmesi zorunludur. 

· 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. 


