
ABANT –GÖLCÜK GÖLÜ - KARTALKAYA 

KONAKLAMALI KAYAK   TURLARI

1.Gün İstanbul – Cennetgöl - Abant -Bolu

Sabah saat 06:00 de belirtilen yerden hareketle ile önce zengin serpme kahvaltımızı alıyoruz(EXTRA). Kahvaltı sonrası .
Bolu’ya 15 km. mesafedeki Gölcük (Cennetgöl). Mesiresine gidip göl etrafında doğa çevre (1.200 m.) gezisi yapıyoruz.
Daha sonra  .Abant’a hareket. ABANT Gölü (Nilüferli Göl;125 hektar/çevresi;6,5 km.) Milli Parkına varış, Rehberimiz
eşliğinde Göl etrafında ve ormanlık alanda yürüyüş sonrası Öğle yemeği (mangal sucuk+ tavuk+ köfte+ içecek Şekli ile
yiyoruz),  Yemek sonrası  Sizlere  Köylü  pazarında  kısa  bir  alışveriş  imkanı  (  göl  kenarındaki  cafelerde  oturuyoruz).
Abant Gölü ve çevresi, kışın karlarla örtülü çam ormanlarıyla, nefis sazan ve alabalıklarıyla, tertemiz dağ  havasıyla
çarpıcı  güzellikte. Hoş kokularıyla çam, köknar,  kayın ağaçları  ağırlıkta.  göl  çevresinde tur attıktan sonra otelimize
hareket. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. BOLU  

2 .GÜN : Bolu-Kartalkaya -İstanbul

Otelde alacağımı kahvaltı sonrası Kartal kayaya hareket ediyoruz. Yaklaşık  1,5 saat süren yolculuğumuzun ardından
Kayak, Board ve kızak takımlarımızı kiralayabilmek amacı ile  kısa bir mola veriyoruz. Kayak Ekipmanlarımızı temin
ettikten  sonra kayak keyfine başlamak için zirveye doğru hareket ediyoruz.   Zirveye ulaştığımızda  rehberlerimizin
yardımıyla  Skipass kartlarınızın temin ediyor ve  sonrasında kayak keyfimize başlıyoruz Burada dileyen misafirlerimiz
kayak  ve  kızak  yapabildiği  gibi,  kayak  yapmayan  veya  yapmak  istemeyen  misafirlerimiz   telesiyejle  zirveye  çıkıp
fotoğraf  çekmenin  keyfini  yaşayabilirler.  Akşam  16:30  a  kadar  kayak  yapabilir  ve  serbest  zamanın  keyfini
çıkarabilirsiniz.  16:45  de  aracımızda  toplanarak    dönüş  yolculuğuna  başlıyoruz.  Kiralamış  olduğumuz  kayak
ekipmanlarının teslimi sonrasında Misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak başka bir   PAYTUR  organizasyonunda
buluşmak üzere vedalaşıyoruz.

( + 100 TL  Ek hizmet konaklama bedeli araçta toplanacaktır.)
 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR
 Lüx otobüslerle ulaşım                                
 Gidiş-Dönüş araç içi ve alan rehberlik hizmeti       
 Milli Park giriş Ücreti                   
 Sabah kek+ Meyve Suyu+ Sıcak İçecek)  
 Otelde 1 gece  Y.P konaklama                  

                                                       
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYANLAR

 Kişisel Harcamalar
 Ferdi Kaza Ve Mali Mesuliyet Sigortası
 Skipass Ücretleri
 Kayak ,Board , Kızak ve elbiselerinin kiralama ücretleri
 Öğle Yemeği ( Sucuk Ekmek + meşrubat)

ÖNEMLİ DETAYLAR
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
*Kupon alım tarihinden itibaren 3 gün içerisinde rezervasyon yapılması gerekmektedir.
AKSİ TAKDİRDE FIRSAT KODLARI KULLANILMIŞ SAYILACAKTIR.
Acente, yeterli kişi sayısı oluşmadığı takdirde haber vermek koşulu ile turu iptal etme hakkını saklı tutar.
Acente rehberi içerik aynı kalmak şartı ile, gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur programından daha çok verim alabilmesi
için gezilecek yerlerin güzergahında ve saatlerinde değişiklik yapabilir.
Bayramlarda ve özel günlerde fiyatlar geçerli değildir


