
KARTEPE MAŞUKİYE SAPANCA KAYAK ve DOĞA TURU

5 YILDIZLI İZMİT RAMADA HOTEL

1 Gece Yarım Pansiyon 5* Otelde Konaklama

(Otelde akşam yemeği, Açık büfe kahvaltı)

01 ARALIK 2018 İLE 31 MART 2019 TARİHLERİ ARASINDA

HERGÜN HAREKETLİ

TUR PROGRAMI:

1.GÜN İSTANBUL – KARTEPE KAYAK VE KAR KEYFİ TURU: 

BAKIRKÖY DOĞTAŞ MAĞAZASI ÖNÜ : 05:30

BEŞİKTAŞ YILDIZ CAMİSİ ÖNÜ : 06:00

KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ KARŞISI : 06:30

Belirlenen noktalardan belirlenen saatlerde hareketle yaklaşık 1,5 saatlik yolculuk ile Kartepe’ye varış.
(Kayak ekipmanları kiralama için Maşukiye Kartepe Kayak Evinde molamız olacaktır ) Planlanan varış
saatimiz olan 09.00’dan itibaren kayaksever ve snowboardcılar saat 16:00’ya kadar verilen serbest
zamanda yaklaşık 7 saat kayak yapabilirler. Kayak yapmak istemeyen ve doğanın tadını ve karın keyfini
çıkarmak  isteyen  misafirlerimiz  ise  kızak,  karda  doğa  yürüyüşü,  sucuk  ekmek  sıcak  şarap  keyfi
yapabilirler. Beyazlığın gizemi ile Kartepede başlayan Kartepe Turumuza İzmit’de bulunan otelimize
hareket ederek devam ediyoruz.  Misafirlerimiz  otelde akşam yemeklerini  alabilecekleri  gibi  İzmit'i
gezme şansına da sahip olacaklardır. 

(Misafirlerimiz  dilerlerse  tur  sorumlumuzdan alacakları  indirimli  kuponlar  ile  restaurantımız  Padre
Cafeden faydalanabilirler)

2.GÜN MAŞUKİYE DOĞA TURU: 

Otelde alınan açık büfe sabah kahvaltısı sonrası saat 10 : 00’ da otelden hareketle doğa ile baş başa
kalmak,  orman  içinde  dolaşmak  toprağa  basmak,  temiz  hava  solumak,  su  ve  kuş  sesini  dinleyip
haftanın yorgunluğunu atmak için Sapanca Gölü’ne varıyoruz. Göl çevresinde yapacağımız yürüyüş ve
kısa  bir  mola  sonrası  Maşukiye’ye  doğru hareket  ediyoruz.  Maşukiye  Kocaeli’nin  doğusu,  Samanlı
dağlarının zirvesi olan, Kartepe etekleri ile Sapanca gölünün güney batı kıyısı arasında; doğası, yeşili,
pınarları, vadisi, şelaleleri, dereleri, meyve bahçeleri ile ünlü şirin bir tatil beldesidir. Maşukiye demek
doğa  demek,  yeşillik  demek,  kısacası  huzur  demektir.  Burası  Türkiye’nin  en  geniş  ağaç  ve  bitki
çeşitlerine ev sahipliği yapan ender beldelerden biridir. Maşukiye dört mevsim gezilecek, görülecek,
gezerken memnun kalınacak bir beldedir. Maşukiye’de kısa bir geziden sonra Kiremit de alabalık yiyip
(dileyenler köfte, balık tercih edebilir) doğanın tadına varıyoruz. ( öğle yemeği extra ücretli olup isteğe
bağlıdır)  Misafirlerimiz  Maşukiye’de  doğa  içerisinde  gezi,  Atvsafari  ,  zipline  veya  at  binme  gibi



aktivitelere katılabilirler. ATV kullanımı ve güvenlik hakkında 10-15 dakikalık bilgi veriliyor. Bu kısa ve
önemli  bilgilerin ardından ilk  grubumuz rehber önderliğinde safariye başlıyor.  Safari  yaklaşık 45dk
sürmektedir. Bu gezimiz boyunca orman içeresinde kayın ağaçlarının arasında patika yollarda zorlu bir
yolculuk  yapacağız.  Patikalarda,  derelerde,  sulardan  geçerek  Samanlı  dağının  hoş  manzaralarını
resimlemek  için  kısa  molalar  veriyoruz.  (tüm  bu  aktiviteler  extra  ücretlidir)  gezimizin  ardından
İstanbul’a doğru yola çıkıyor ve misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak gezimizi tamamlıyoruz.

Fiyatlar: 

İki kişilik odada kişibaşı: 229TL 

Tek kişi konaklamalarda: 289TL  

5,99 – 11,99yaş arası: 179TL

0 – 5,99 yaş arası: ücretsizdir. Koltuk İstenirse 100TL

ÜCRETE DÂHİL OLANLAR:

Lüks araçlarla ulaşım

 Çevre gezileri

 Araç İçinde sıcak ikramlar

 Otelde 1 gece yarım pansiyon konaklama

 Milli park giriş ücretleri

Rehberlik Hizmeti

Otelde Akşam Yemeği

Otelde Sabah Kahvaltısı

ÜCRETE DÂHİL OLMAYANLAR: 

Müze ören yeri girişleri

 2 Gün Öğlen Yemekleri

Yemeklerde alınan içecekler

 Skipass ücretleri

Kayak malzemeleri

Kızak kiralama ve kızak pisti giriş ücretleri

Not  1: mevcut  oteldeki  kontenjanlarımızın  dolması  halinde  diğer  bölge  otellerimize
rezervasyonlar yapılabilir ve oluşan fiyat farkları talep edilecektir.



Not 2: Hava muhalefetinden dolayı  pislerin kapatılması,  yoğun kar yağışı  veya başka bir
sebepten dolayı  yolların  yetkililer  tarafından kapatılması  ve bunlardan dolayı  oluşabilecek
gecikmelerden firmamız TUR DÜNYASI kesinlikle sorumlu değildir.

Not 3: Tur güzergâhlarımız firmamız tarafından belirlenir. Özellikle günübirlik turlarımızın
gidişi  veya  dönüşünde  bölgedeki  otellerimize  araçlarımız  misafirlerimizi  almak  veya
bırakmak için uğrayabilirler. Konunun karar merci firmamız olup misafirlerimiz bu durumu
kabullenerek rezervasyonlarını yaptırmış olacaklardır.

2018 – 2019 KIŞ SEZONU SKİPASS FİYATLARI ( Misafirlerimize indirimli olarak temin edilecektir)

HAFTA İÇİ

KISA TUR  20TL

UZUN TUR 35TL

SINIRSIZ 80TL

HAFTA SONU 

KISA TUR  20TL

UZUN TUR 45TL

SINIRSIZ 120TL

YARIM GÜN 100TL

DEPOZİTO ALINMAKTADIR. SKİPASS IN İADESİ İLE DEPOZİTO GERİ VERİLİR.

KAYAK ve SNOWBOARD EKİPMAN KİRALAMA 

Ekipman Kiralama;

Kayak Kayak Ayakkabısı Baton = 40 TL

Snowboard Snowboard Botu = 50TL

Kar Pantolonu Kar Montu = 50 TL.

Kızak ( Plastik ) = 15 TL

Kızak ( Yetişkin Direksiyonlu ) = 40 TL

Diğer Satılık ve Kiralık Aksesuarlar;

Eldiven = 30TL Satılık

Bere = 30TL Satılık



Kar Gözlüğü = 15TL (Kiralık)

Kask = 15TL (Kiralık)

KONAKLAMA: 

5 Yıldızlı Ramada Plaza Hotel’de 1 gece yarım pansiyon konaklama 

(akşam yemeği, açık büfe kahvaltı)

Uluslararası Ramada oteller zincirinin 5 yıldızlı otel konseptinin yüksek standartları ile tasarlanmış olan
Ramada Plaza İzmit, tüm konuklarını teknoloji, konfor ve estetik ile buluşturuyor.

Lobideki sıcak bir gülümseme ile başlayan hoş geldiniz karşılaması, Ramada Plaza İzmit deneyiminizin
başlangıcıdır.  Kusursuz  dizaynının  özünde  147  Superior  Oda,  16  Deluxe  Oda,  3  JuniorSuit,  3
CornerSuit, 7 SeniorSuit, 4 Teras Suit ve 2 Engelli Odası olmak üzere toplam 182 Odası bulunmaktadır.
Tüm  genel  alanlar  ve  tüm  odalarda  limitsiz  ve  ücretsiz  (kablolu  ve  kablosuz)  internet  kullanımı
mevcuttur.  Tüm misafirler,  günlük streslerinden arınmak için  içerisinde kapalı  havuzun bulunduğu
Ramada  Plaza  İzmit  Spa  olanaklarından  ücretsiz  faydalanabilirler.  Ramada  Plaza  İzmit,  Otobüs
Terminali´ne ve Arasta Park Alışveriş Merkezi´ne sadece yürüme mesafesindedir. İzmit şehir merkezine
çok yakın olup, Cengiz Topel Havalimanı'na 12 km, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 72 km mesafededir.

Otel imkanları:  Ücretsiz Kablosuz İnternet ,  Kuru Temizleme Servisi,  Çamaşır Servisi,  Kuaför, Mesaj
Servisi, Uyandırma Servisi, Bagaj Odası, Açık Otopark, Vale Servisi, Döviz Bozdurma, Business Center,
Güvenlik Kamera Sistemi, ExecutiveFloor, ExecutiveLounge

Not: Otel imkânlarının ücretli olanları tur fırsatını kapsamaz.

Ramada Spa

Ramada  Spa’da  rahatlığın  en  üst  seviyesine  ulaşır  ve  olağanüstü  bir  macera  ile  yeni  bir  hayatla
tanışırsın. 1500 metrekare alana sahip olan RamadaSpa, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, masaj
odaları,  Türk hamamları,  buhar odası,  sauna,  jakuzi  ve mini  çocuk oyun odası  ile  konforunuz için
donatılmış huzurlu bir ortamdır. 

Kartepe kayak merkezi Türkiye'nin en yeni kayak merkezlerindendir. Özellikle doğal güzelliği, ormanları
ve Sapanca gölü manzarası ile dikkat çeken Kartepe, ayrıca İstanbul'a 1 saatlik uzaklığı ile de cazibesini
arttırır.  Bununla birlikte zirveye çıkış arabayla sadece 20 dakikadır ve Kocaeli  belediyesi tarafından
sıkça uygulanan tuzlama ile yollar hemen hemen çoğu zaman açık tutulmaktadır, dolayısıyla zincire
ihtiyaç duyulan gün sayısı oldukça azdır. Bu da Kartepe ulaşım ı açısından oldukça önemlidir.

Kartepe  pistleri,  çeşitlilik  açısından  da  zengindir.  Her  zorluk  derecesine  hitap  edebilen  pistleriyle
Kartepe, bu çeşitliliği aynı bölgede sunabilen ender yerlerdendir. Dolayısıyla bu da kayarken sizin hem
farklılık yaşayabilmenize, hem de zorluk derecelerini deneyip değiştirebilmenize fırsat veriyor. Kartepe
telesiyeji zor pist dâhil tüm seviyelere hitap eden pistlere sahipken, Geyikalanı kolay-orta, Karlıktepe
orta, Kadıkonağı (otele çıkış pisti) çok kolay seviyededir. Burda aklınızda bulundurmak isteyeceğiniz bir



detay da Karlıktepe'nin teleski (ayakta iken sizi karın üstünde çekerek çıkartan sistem), diğer liftlerin
ise telesiyej (koltuklara oturarak) ile liftlere çıkarmasıdır. Kısacası 4 liftin 3'ü telesiyejdir, bu da önemli
bir rahatlıktır.  Kartepe kayak merkezine programınızı şekillendirirken, kaymak için ihtiyacınız olacak
snowboard veya kayak malzemelerini bizden temin edebilirsiniz.

DETAYLAR:

• Bu fırsata Otel konaklama, ulaşım, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği dâhildir.

• Mevcut oteldeki kontenjanlarımızın dolması halinde diğer bölge otellerimize rezervasyonlar
yapılabilir ve oluşan fiyat farkları talep edilecektir.

• Hava muhalefetinden dolayı pislerin kapatılması, yoğun kar yağışı  veya başka bir sebepten
dolayı  yolların  yetkililer  tarafından  kapatılması  ve  bunlardan  dolayı  oluşabilecek  gecikmelerden
firmamız kesinlikle sorumlu değildir.

• Tur sürecinde yaptığınız özel harcamalar ve skipasslar tura dâhil değildir. Acentamız ile tura
katılan misafirlerimize skipasslar indirimli sağlanmaktadır. 

• 0-6 yaş arası çocuklar, ekstra koltuk talep edilmedikçe 2 yetişkin yanında ücretsizdir.

• Tek kişi olarak tura katılmak isteyen kullanıcıların, 60 TL'lik single fark ödemesi gerekmektedir.
Ödeme rezervasyon esnasında acenta ya yapılmalıdır. 

• Rezervasyon iptallerinin, rezervasyon tarihinden 10 gün önce bildirilmesi gerekmektedir.

• Rezervasyon  yaptırıldığı  tarihte  doluluk  sağlanamadığı  takdirde  tur  programı  bir  sonraki
haftaya  alınacaktır.  Tarafınıza  1  gün  önceden  bilgi  verilecektir.  Ancak  bu  durum  çok  nadir
yaşanmaktadır. 

• Başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.

• Rehberimiz  Programı  Tamamen  Gerçekleştirmek  Kaydı  İle  Programın  Seyrinde  Değişiklik
Yapabilir.  Turlarımız  Otel,  Otobüs, Tur  Programı Ve Rehberlik  Hizmetleri  İle  Bir  Bütündür Ayrı  Ayrı
Düşünülemez. 

• Tur  içeresinde Kullanılmayan Ulaşım,  Konaklama,  Çevre  Gezileri  rehberlik  hizmetleri  müze
ören yeri giriş ücretleri Vb. Haklar İade Edilmez. 

• Rezervasyon Esnasında Koltuk Sözü Verilemez. 

• Tur  öncesi  ve  Tur  içinde  Hava  Muhalefeti  Nedeniyle  Yapılamayan  Turlarda  firmamızın
Sorumluluğu Yoktur. 

• Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında turu 1 gün önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı
firmamız da saklıdır.  Turun iptali  durumunda firmamız iptalini  bizzat bildirmek zorundadır.  Kanunu
süredir tazminat hakkı yoktur. 

• Son hafta içerisinde talep edilen iptallerde kesinlikle iade yapılmaz.


