
Tatilalsana’dan Her  Haftasonu hareketle YEDİGÖLLER ÇADIR KAMPI TURU    
                                                              

Tatilalsana’dan her Cumartesi hareketle 2 Gün 1 Gece 2 Öğün Yemek ve Kamp Ekipmanları Dahil Yedigöller Çadır Kampı 

TUR TARIHLERI:

8-9 ARALIK 2018  DAHİL HER HAFTASONU
Bayramlar ve özel tarihlerdeki kalkışlar konusunda bilgi alınız.

Şimdi, doğayla buluşma zamanı…

Yedigöller’in eşsiz doğasını gönlünce keşfedecek, çadırda konaklamanın heyecanını, mutluluğunu hissedeceksin.

Bu tur, tüm ekipmanlar ve 2 öğün yemek dâhil düzenleniyor. 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik çadır seçenekleriyle ailenle sevdiklerinle bir 
arada ol. Üstelik bu özel ve rahat çadırlara yağmur, böcek ve sinek giremez. İçin rahat olsun. Derin Göl ya da Nazlı Göl kenarında 
doğayla baş başa olacaksın. 

TATİLALSANA  HER CUMARTESİ HAREKETLE 2 GÜN 1 GECE YEDİGÖLLER ÇADIR KAMPI TURUNU ANLATIYOR:

1. GÜN: Cumartesi…

İNCİRLİ ÖMÜR PLAZA ÖNÜ                                         : 06:00
MECİDİYEKÖY ESKİ TEKNOSA ÖNÜ                           : 06:20
KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ OTOPARKI            : 06:45
E-5 KARTAL KÖPRÜSÜ                                                  : 07:00
ÇAYIROVA MC DONALD’S                                           : 07:10

Sabah İstanbul’dan hareket. Otobanda verilen kahvaltı molası sonrası yola devam ediyoruz. Saat 12.00 civarında Yedigöller Milli parkı
girişindeki köy pazarında fotoğraf ve alışveriş molası veriyoruz. Köy pazarında Yayla köylerinde yetiştirilen organik ürünleri satın 
alabilirsiniz. Pazarda patates, kekik, çeşitli reçel ve pekmez türleri, keçi peyniri, manda yoğurdu vs gibi birçok yöresel ürünlerden satın
almanız mümkün olacaktır. Ardından Ayı kayası mevkiine varış ve öğle yemeği (EKSTRA). Öğle yemeğinden sonra rehber eşliğinde 
kamp yerimize geçip çadırlarımızı kuruyoruz. Çadırlarımıza yerleştikten sonra dileyenler akşam yemeğine kadar serbest zamanda 
fotoğraf çekmek için kısa yürüyüşler yapabilirler. Akşama doğru ateş yakmak için odun toplayabilir veya yemek için rehbere yardıma 
gidebilir ya da fotoğraf çekmek için çevreyi gezebilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra gece yürüyüşü ve ateş başı sohbetleri… 

2. GÜN: Pazar…

Sabah kahvaltıdan sonra saat 09.30’da tüm bölgeyi içeren yürüyüşümüze başlıyoruz. Göllere ve şelaleye yapılan 2,5 saatlik 
yürüyüşten sonra Kamp alanımızı toparlıyoruz.  Otobanda vereceğimiz öğle yemeği molası (esktra) sonrasında İstanbul‘a hareket 
ediyoruz. Sizleri aldığımız noktalarda bırakıyoruz. Başka bir ATOMTUR - TATİLALSANA organizasyonunda buluşmak üzere 
vedalaşıyoruz.

AKTİVİTE 

Turumuz çadır kampıdır. Kamp deneyimi, fotoğraf ve yürüyüş aktivitelerini içerir. 

Kamp koşulları hakkında bilgi alınız. Kamp alanı ve konaklama koşulları için rahatlık konusunda beklentinizi yüksek 
tutarsanız hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. 



Çadırları özellikle belirtmek isteriz ki doğa sporları malzemeleri hem hafif hem de yer kaplamaması açısından yeterli 
büyüklükte olması gereken ürünlerdir. 
2 kişilik çadırlarımız 160 cm x 210 cm boyutlarındadır.
2 kişilik çadırlarımız 200cm x210 cm boyutlarında olup kamp tecrübesi olmayan misafirlerimizin buna özellikle dikkat 
etmelerini rica ediyoruz.

Yürüyüşler çok zorlayıcı olmayan, kolay yürüyüşlerdir. Herkes katılabilir. 

BU TURUN FARKI 

Turumuz bir kamp turudur. Sabaha kadar yanan ateş başında sohbetler edip eğleneceğiz.

Fotoğraf çekmek için bolca vaktiniz olacak. 

Zorluk Derecesi 

Kolay bir turdur. Birbirine çok yakın olan gölleri dolaşmak yaklaşık 2 saat sürmektedir. 

Grup Sayısı 

Minimum katılımcı sayısı: 15 

Maksimum katılımcı sayısı: 30

ÜCRETE DÂHİL OLANLAR
 Çadırlarımızda bir gece konaklama

 Lüks araçlar ile ulaşım 

 Çevre gezileri 

 Atom tur – Tatilalsana ikramları

 Türsab seyahat sigortası

 Tüm kamp malzemeleri (çadır, uyku tulumu, mat )

 Kahvaltı (1), Akşam yemeği (1)

 Kamp boyunca hiç sönmeyen ocağımızdan sınırsız çay.

 Alanında tecrübeli dağ ve doğa rehberleri 

ÜCRETE DÂHİL OLMAYANLAR
 Tüm özel harcamalar 

 Müze, Milli Park girişi

 Çadır kamp alanı ücreti,

Not:
    Ek hizmet bedeli kapsamında Milli Park girişi, Çadır kamp alanı ücreti, otopark ücretleri için araçta 50 TL ücret toplanacaktır. 
Ödenmesi zorunludur. 

TUR DETAYLARI:

Konaklama: Konaklama yerleri Milli Park tarafından belirlenen Derin Göl ya da Nazlı Göl kenarındaki alanlardır. 

Çadırlarımız yağmur geçirmez, içine böcek ve sinek giremez. 



2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik çadırlarımız mevcuttur. 

2 kişilik çadırda 1 kişi konaklama talep eden misafirler araçta ek hizmet bedeline ek olarak 70 TL single farkı ödeyeceklerdir.

Ulaşım 

Minibüs, midibüs ulaşımında; 

16 – 18 kişilik Ford Transit, VW Volt, Mercedes Sprinter, 
26-31 kişilik Isuzu, Sultan ve Mitsubishi kullanmaktayız. 

Araçlarımız klimalıdır. 

Yemekler: 
Cumartesi sabah  kahvaltısı :  Otoban üzerinde mola yerinde (EKSTRA)

Cumartesi öğle yemeği:  Yedigöller Milli Parkı Ayı kayası mevkiinde Sucuk ya da Köfte ekmek içecek sınırsız çay (EKSTRA)

Cumartesi akşam yemeği:  Mangalda tavuk ya da köfte, salatalık, domates, biber, mantar, şarap, kola, fanta. (TURA DAHİL)

Pazar sabah kahvaltısı:  Beyaz Peynir, kaşar peynir, zeytin, zeytin ezmesi, reçel, salatalık, domates, çay, kahve. (TURA DAHİL)

Pazar öğle yemeği:  Otoban üzerinde mola yerinde (EKSTRA)

Kişisel İhtiyaç 

Yedigöller ‘de alışveriş yapacak yer yoktur. Dolayısı ile kişisel ihtiyaçlarınız, ilaçlarınız ve sürekli kullandığınız özel ihtiyaçlarınızı 
yanınıza alınız. 

YANINIZDA GETİRMENİZ GEREKENLER:

Bilekleri saran yürüyüş botu: Sert ve tırtıklı taban tercih edilmelidir. Topuklu, kösele ve düz tabanlı ayakkabı giymeyin. 

Yedek ayakkabı, çamaşır ve mevsime göre yedek giyim eşyası. 

Yağmurluk veya panço. 

Küçük bir sırt çantası (yiyecek, su ve kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamak için) 

Mevsime göre çakı, gözlük, şapka, bere, eldiven, güneş kremi vs.

Hafif, kolay kuruyan, rahat ve dar olmayan giysileri tercih edin. Kot giymeyin. 

Kafa feneri veya el feneri mutlaka yanınızda olsun, çay ve kahve için kendi kupa veya termos bardağınızı getirmenizi tavsiye ederiz. 

NOT: 

Çadır deneyimi olmayanlar ve dağ kamplarımıza katılmak isteyenlere iyi bir deneyim olacaktır. 

Çadırın kampının keyifli bir konaklama olduğunu keşfedeceksiniz.

NASIL KULLANILIR ?

•    Bu indirim kuponuyla Tatilalsana’dan 2 Gün 1 Gece Yedigöller Çadır Kampı  
•    Tur Tarihleri: Tur, 22 Eylül  2018 ‘den itibaren 9 Aralık  2018’e kadar her Cumartesi günü hareketle fırsat metninde belirtilen 
programla gerçekleştirilecektir.
•    Tur fiyatına dâhil olanlar, olmayanlar ve tur programı fırsat metninde belirtilmiştir.
•    REZERVASYON GEREKLİDİR. Rezervasyon yaptırmak için  bilgi@atomtur.com adresine katılmak istenilen turun adı ve tarihi, fırsat 
kodu, isim - soyisim, GSM numarası, ev veya iş numarası, araca binilecek yer, ek ücretin nasıl ödeneceği bilgisi, varsa diğer 
katılımcıların sayısı ve mümkünse bu benzeri bilgiler yazılmalıdır.
•    Araç yerleşme planında ön, arka, sağ, sol, cam kenarı ve koltuk numarası garantisi verilmez.



•    Fırsat kodlarını alan katılımcılar, 10 gün içerisinde rezervasyon yaptırmalıdır.
•    Katılımcı, rezervasyon yaptırdığı turun ücretini ödemeyi taahhüt etmiş sayılır. Katılımcı, rezervasyon yaptırdığı tura katılmazsa 
kupon kodu kullanıldı sayılır.
•    Yeterli çoğunluk (minimum katılımcı sayısı: 15’tir. Maks. katılımcı sayısı 30’dur.) sağlanmadığı takdirde acente 1 gün önceden 
haber vermek kaydı ile turu bir sonraki tarihe kaydırabilir ya da iptal edebilir.
•    Doğal afet ve olağanüstü durumlar gibi mücbir sebeplerden oluşan iptallerden Tatilalsana sorumlu değildir.
•    Tatilalsana, turun iptali durumunda en geç 24 saat öncesinden katılımcıya bildirebilir. 
•    Tatilalsana, turda 15 kişinin altında kayıt olması dışında turu iptal etmez. 
•    Tatilalsana, turu iptal ettiği takdirde tahsil edilen tüm ücretleri geri ödemeyi taahhüt eder. 
•    Tatilalsana, her hava koşulunda (afetler dışında) turu gerçekleştirmeyi taahhüt eder. 
•    Katılımcı kesin kayıt yaptırdığı tura katılmayı her şartta kabul etmiş sayılır. 
•    Hava koşulları turun iptali için geçerli sebep değildir.
•    Tur programında yer alan güzergâhta ve oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergâhta ve tur programının içeriği 
aynı kalması kaydı ile değişiklik yapabilir.
•    Dilediğin kadar kupon satın alabilir ve sevdiklerine hediye edebilirsin.
•    Tatilalsana, TÜRSAB 7868 Belge No ile turlarını düzenlemektedir. (1618 no’lu yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek 
hizmetlerinden biri veya birkaçının bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence gibi her türlü organizasyonu kapsayan faaliyetleri ancak 
TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri yapabilir. Dernekler, vakıflar, kulüpler, okullar, resmi ve özel kurumlar acenteler olmaksızın tur ve 
yukardaki faaliyetleri düzenleyemez. Turların  Atomtur - Tatilalsana  gibi TÜRSAB üyesi acenteler tarafından yapıldığına emin olun.)
•    Başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.
•    İşletmeden perakende satış fişi veya fatura almayı lütfen unutma.

GENEL ŞARTLAR: 
Gezi süresi 1 gündür. 
En son sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. 
Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında ATOM TUR – TATİLALSANA turu  1  gün önceden haber vermek kaydı ile iptal ya da erteleme 
hakkını saklı tutar.  Turun iptali durumunda ATOM TUR – TATİLALSANA iptalini bizzat bildirmek zorundadır. Yasal süreç olduğundan 
tazminat hakkı yoktur. Herhangi bir sebepten turdan 5 gün önce erteleme bildirilmemişse iade talep edilemez. 
0-6 yaş çocuklar koltuk talep edilmediği taktirde ücretsizdir. 7-12 yaş çocuk indirimi uygulanmaz.
Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez. 
Bütün fiyatlarımıza KDV dahildir.
NOTLAR
Rehberimiz belirtilen programa mümkün olduğunca uymak kaydı ile beklenmeyen hava ve yol şartlarına göre tur programında 
değişiklik yapabilir. Rehberin tur sırasında verdiği saatlere misafirler tarafından uyulmaması sonucunda, tur programında yazdığı 
halde gezilemeyen yerlerden Atom tur-Tatilalsana sorumlu değildir. Tur öncesi ve tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle ve mücbir 
sebepler ile yapılamayan turlarda Atom tur Tatilalsana’nın sorumluluğu yoktur. Turlarımız otel, otobüs, tur programı ve rehberlik 
hizmetleri ile bir bütündür, ayrı ayrı düşünülemez. Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez. 


	TUR TARIHLERI:

