
TATİL YILDIZINDAN GÜNÜBİRLİK HER PAZAR ULUDAĞ TURU 

  KESİN KALKIŞLI ULUDAĞ 
        KAYAK ve EĞLENCE TURU  ZİRVEDE KAYAK KEYFİ... 

Hafta Sonu Araç Kalkış Noktalarımız;         

04:00 -- İncirli Metrobüs Doğtaş Mobilya Önü                                    
04:30 -- Mecidiyeköy Torun Center Önü                         
04:45 -- Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü                             
05:00 -- Kartal Köprüsü
05:30 -- Çayırova Mc Donald's Önü 

Siz değerli misafirlerimiz ile buluşmanın ardından Açma-Poğaça ve Meyve Suyu ikramlarımız 
eşiliğinde Marmara bölgesinin en büyük Kayak Merkezi Uludağ'a doğru yol alıyoruz. Uludağ'a 
ulaştığımızda alınan paketler çerçevesinde guruplara ayrılarak araç içindeki yardımcı apranti 
arkadaşlarımız eşliğinde  kayak evlerine doğru yola çıkıyoruz uludağ bölgesi ,telesejler ve yemek 
yenilecek noktalar hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra siz sayın misafirlerimizi uludağın 
gizemli atmosferi ile baş başa bırakıyoruz. Kayak yapmak için ski paslarını alarak Kayak takımlarıyla 
gün boyu kayak yapma imkânı bulacaksınız. Kayak yapmak istemeyen misafirlerimiz kızakla kayabilir, 
kartopu oynayabilir, kardan adam yapabilir, çevredeki kafelerde sıcak vakit geçirebilir. Kayak dersi 
almak isteyen  misafirlerimize Apranti arkadaşlarımız  yardımcı olacaktır. Sizlere belirteceğimiz 
noktadan saat 11:30 ie 14:00 arası  sucuk ekmek+ içecek menüsünü dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
 
Bu güzel bölgeden liftlerin açık olma durumuna göre akşam Saat 16:30 gibi toplanıp 17:00 de Uludağ 
kayak merkezinden dönüş yolculuğuna geçiyoruz.  Misafirlerimiz için dönüş yolunda kestane şekeri ve
Bursa’nın meşhur İskender’ini tatmak için kısa bir mola veriyoruz (extra). Sonrasında  İstanbul'a 
varıyoruz. Siz sayın misafirlerimizi almış olduğumuz kalkış noktalarında bırakarak bir 
sonraki  Turlarımızda Görüşmek üzere vedalaşıyoruz.

 

 FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ

PAKET 1 (GEZİ PAKETİ)   
 *Lüks Araçlar İle Ulaşım

*Araçta Açma-Poğaça ve Meyve Suyu İkramı 

*Araç içi sıcak soğuk ikramlar

*Profesyonel Fotoğraf çekimi

* Alan Rehberlik Hizmeti

*1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası



PAKET 2 (KAYAK PAKETİ)  

*Lüks Araçlar İle Ulaşım

*Kayak takımı (KAYAK-BATON)

*Araçta Açma-Poğaça ve Meyve Suyu İkramı 

*Araç içi sıcak soğuk ikramlar

* Alan Rehberlik Hizmeti

*Profesyonel fotoğraf çekimi

*1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası

PAKET  3  (LÜX PAKET) 

*Lüks Araçlar İle Ulaşım

*Kayak takımı (KAYAK-BATON)

*Öğlen Yemeği(SUCUK EKMEK +İÇİCEK)

*Araçta Açma-Poğaça ve Meyve Suyu İkramı 

*Araç içi sıcak soğuk ikramlar

* Alan Rehberlik Hizmeti

*Profesyonel fotoğraf çekimi

*1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası

 FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Feribot geçiş ücretleri millipark giriş ücreti ve Apranti ücretleri için 
rezervasyon sırasında 20 tl belirtilen hesap numarasına yatırıldıktan sonra 
kesin rezervasyon gerçekleştirilir.

*Tüm Şahsi Harcamalar
*Ski pass çıkışları

*Mola yerlerindeki harcamalar

KAYAK EKİPMAN KİRALARI GÜNLÜK

Kayak Takımı Günlük 50 TL

Kayak Kıyafetleri Alt Üst Günlük  60 TL

Board Kirası Günlük 50TL

Kayak + Kıyafet 90 TL 



Kızak 30 TL 

Öğle yemeği sucuk ekmek 30 tl

 SKİ PASS BİLGİLERİ 

TEK KART SİSTEMİNE DAHİL OLAN LİFTLER:

*Maden Telesiyej

*Beden Terbiyesi Teleski

*Ağaoğlu Kuşaklı Telekski

*Kırkgözler Teleski

*Monte Baia Teleski

*Karinna Teleski

*Kartanesi Teleski

*Mandıra Teleski

*Ağaoğlu Gondola

*Grand İtalyan Teleski

*Ağaoğlu Belvü Teleski

*Alkoçlar Teleski

*Beceren Teleski 1

*Beceren Teleski 2

*Ağaoğlu Fahri Telesiyej

Not : kayak kızak ekipmanları temini ve pist ücretleri özel işletmedir. fiyatlar değişiklik gösterebilir.  

» ÖNEMLİ BİLGİ : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısı ve yol koşullarına göre belirlenmektedir.

 

38 Kişi ve üzeri Otokar Doruk  Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir, Neoplan
Tourliner-Cityliner

31 Kişiye kadar lüks  Otokar Sultan Maxi

27 Kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan – Prestij



15 Kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen  Crafter  araçlar kullanılır.

 

> Tur esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Lütfen ısrarcı olmayınız.

> Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından belirtilen saatlerde hareket eder, hareket 
saatinden en az 5 dakika önce hareket noktasında hazır olunuz.  Araçlarımız  hareket saatinde  
hareket etmektedir. Geç kalan ve  tura katılamayan misafirlerimiz herhangi bir hak talebinde 
bulunamazlar.

> Tura katılım tarihinden  önce tur görevlisi personelin iletişim numarası rezervasyon esnasında 
vermiş olduğunuz telefon numaranıza kısa mesaj  olarak gönderilecektir. Vermiş olduğunuz iletişim 
numarasının doğru olmasına dikkat edeniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafınıza aittir.

> 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura 
katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin 
yanında bulundurulması zorunludur. 

> Rehber Hava Koşulları ve olumsuz yol durumu gibi gerekli gördüğü takdirde, tüm programı 
gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir.

> Turumuz; rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup ayrı düşünülemez. 
Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez.  Yeterli çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde tur farklı bir tarihe ertelenebilir ya da iptal olur. Böyle bir durumda 
misafirlerimize 1 (bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. Asgari Katılımcı Sayısı 15 
Kişi dir.

> Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) ve ya misafirlerimizin 
rehberimizin verdiği zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde 
gezilemeyen yerlerden TATİL YILDIZI (EMRELİ TURİZM) kesinlikle sorumlu değildir.

> Turların dönüş saatleri trafik yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir, net ve kesin dönüş saati 
verilmemektedir.

> Turlarımızda sunulan Ekstra Ücretli Aktiviteler  (ATV, Zipline, Yamaç Paraşütü, Balon Turu, Tekne 
/Yat Turları, Fayton v.s ) özel işletmelerce hizmet verilmektedir. Hizmet sağlayıcı firmalar fiyat 
değişiklik hakkını saklı tutar bayram .v.s özel  günler farklı fiyat uygulamaktadırlar. Bu tür ekstra 
aktivite ödemeleri firmamız ve tur programı dışında ekstra ödeme olup firmamızı bağlayıcı bir 
uygulama değildir.

 

> Konaklamalı turlarda  0–6 yaş çocuk indirimi iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için 
kullanılır.

> T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrıca fark ödemez. Müze kart
uygulamasının T.C vatandaşlarına özel bir uygulama olması nedeniyle müze kart verilmez.

En son yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar.

» TAVSİYELER : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

> Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir.

> Gece için yanınıza hırka vb. bir kıyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacağımız için dudak koruyucu 
krem ve şapka, yapacağınız alışverişler için küçük bir çanta ve tabi en önemlisi fotoğraf makinesi ve 
yedek hafıza kartı ve şarj kiti yedek batarya yanınıza almayı unutmayınız.

 

 

» ÖNEMLİ DETAYLAR :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Günübirlik Turlarımızda 0-6 yaş ücretsiz olup koltuk istenmesi halinde tam ücret ödenir.

 

 

» REZERVASYON DETAYLARI :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A - Yaptırmış olduğunuz rezervasyon  sonucunda kişisel mail adresinize veya telefon numaranıza Tur 
Kayıt onayınız gönderilecektir. Tur Kayıt onayı  tarafınıza ulaştıktan sonra turumuza katılım 
sağlayabilirsiniz. Tur onay mesajı veya maili almayan misafirlerimiz turumuza katılım sağlayamaz.

B-İnternet üzerinden yaptırmış olduğunuz rezervasyon  sonucunda kişisel mail adresinize veya telefon
numaranıza Tur Kayıt onayınız gönderilecektir. Tur Kayıt onayı  tarafınıza ulaştıktan sonra turumuza 
katılım sağlayabilirsiniz. Tur onay mesajı veya maili almayan misafirlerimiz turumuza katılım 
sağlayamaz.

B - Tarafınıza gönderilen Tur Kayıt onay mesajınızı tur bitimine kadar saklamanız zorunludur. 

C - Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu 
bilgiler eksik verildiği takdirde oluşabilecek olası aksiliklerde Tatil Yıldızı (EMRELİ TURİZM ) Sorumlu 
tutulamaz.

 D - Rezervasyon esnasında (konaklamalı Turlarda) T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve 
yıl olarak tarafımıza belirtiniz.

 

» İPTAL VE İADE ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 >Turun kişi sayısı bölgedeki hava ve yol koşulları veya mücbir sebeplerle  İptal edilmesi durumunda 
en az 1 gün önceden haber verilmesi kaydı ile kullanıcıya % 100 iadesi sağlanır.

> Satın aldığınız turu iptal ettirmek  için 72 saat kala acenteye yazılı (mail)  bildirmek şartıyla 
kullanıcıya % 100 Kesintisiz ücret iadesi sağlar. 

 



» KULLANILACAK ARAÇLAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısı ve yol koşullarına göre belirlenmektedir.

 

38 kişi ve üzeri Otokar Doruk  Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir, Neoplan
Tourliner-Cityliner

31 kişiye kadar lüks  Otokar SultanMaxi

27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan

15 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen  Crafter  araçlar kullanılır.

 

 TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

Tur tarihleri 

09-12-2018

16-12-2018

23-12-2018

30-12-2018

6-01-2019

13-01-2019

20-01-2019

10-02-2019

17-02-2019

24-02-2019

03-03-2019

10-03-2019

17-03-2019

 


