
DAVRAZ’DA KAYAK KEYFİ
(18 OCAK-25 OCAK-16 ŞUBAT-09 MART HAREKETLİ)

Hareket Noktaları ve Saatleri                         : 
20.30 İncirli Ethica Hastanesi Önü 
21.00 Mecidiyeköy Doğtaş Mağazası Önü
 21.30 Kadıköy Fenerbahçe Stadı Migros Önü 
21.45 Maltepe Köprüsü 
22.30 Çayırova Mc Donalds Önü 

HAREKET : Yukarıda belirtilen buluşma noktalarında siz değerli misafirlerimiz ile 
buluşuyor ve BİLECİK-AFYON-ISPARTA güzergahında gerekli molaları vereceğimiz gece 
yolculuğumuza başlıyoruz. 

1. GÜN : Yol güzergahında alacağımız (EKSTRA) sabah kahvaltısının ardından,DAVRAZ 
KAYAK MERKEZİ’ne doğru yolumuza devam ediyoruz.Ülkemizin en güzel kar kalitesine ve
kayak pistlerine sahip bir merkez olan DAVRAZ’da kayak, snowboard yapabilir, telesiyej 
ile SÜMBÜL TEPESİ’ne çıkıp harika manzaranın fotoğraflarını çekebilir, çay, kahve ve 
saleplrinizi yudumlayabilirsiniz. Saat 16.00’da rehberimizin belirleyeceği bir noktada 
buluşup İSPARTA MERKEZ’de bulunan otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve 
konaklama otelimizde. İSPARTA 

2.GÜN : Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası, önce İSPARTA’ya gülü getiren GÜLCÜ 
İSMAİL EFENDİ HEYKELİ, SÜLEYMAN DEMİREL HEYKELİ ve GÜL HEYKELİ’ni görüyor ve 
gül mamullerinden oluşan alışveriş için serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman sonrası, 
EĞİRDİR’e doğru yola devam ediyoruz.Eğirdir içinde Dündar Bey Medresesi, Hızır Bey 
Camisi, Eğirdir Kalesi gezilecek yerler arasındadır. Daha sonra İSTANBUL’a doğru yola 
çıkıyoruz. 

İKİ veya üç KİŞİLİK ODALARDA KİŞİ BAŞI fiyatlardır.

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER : 
1 Gece otel konaklaması 
Lüks Araçlar ile ulaşım 
1 Açık Büfe Kahvaltı 
1 Açık Büfe veya Set Menü Akşam Yemeği 
Profesyonel Rehberlik hizmetleri 
1618 Sayılı yasa gereği zorunlu sigorta
 Programda belirtilen tüm çevre gezileri 

DAHİL OLMAYAN HİZMETLER :
Kayak ekipman kirası, telesiyej ücretleri,
Tüm yemeklerde alınan alkollü veya alkolsüz içecekler 
Milli Park Giriş Ücretleri
Müze ve Ören yeri giriş ücretleri 
Şahsi Harcamalar 
Molalarda alınan yemek ve içecekler 

ÖNEMLİ:
Turu satın alan misafirlerimiz Milli park giriş ücreti, Alan Klavuzluk Hizmetleri 
ve Apranti Hizmetleri  için kişi başı 80 TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret 
rehber tarafından araçta toplanacak olup zorunludur

DETAYLAR : Gezi Süresi 2 Gece 2 Gündür 1 Gece Otel Konaklaması vardır. Rehberimiz 
programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir. 
Turlarımız otel, ulaşım, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür ayrı ayrı 
düşünülemez. Tur içersinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar 
iade edilmez. Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez. Tur öncesi ve tur içinde 
hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda acentemizin sorumluluğu yoktur. 



1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI Acentenin iflası veya herhangi bir 
nedenle satın alınan paket tur hizmetinin verilememesi halini kapsar. Sağlık sigortası 
değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Ferdi Kaza ve Mali Mesuliyet Sağlık Sigortası 
misafire ait özel harcamadır.) 

Bu tur programı, Emreli Turizm tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Programın 
kopyalanması, yayınlanması yasaktır. Tüm hakları Emreli Turizm’e aittir. Turizm 
sektöründe oluşturulan kopyalarından Emreli Turizm sorumlu tutulamaz. Kopyalanan Tur
Programlarının tespiti durumunda hukuki işlem yapılacaktır. 
Tur programımız, 6502 numaralı tüketici kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. 

DİKKAT!! 1618 nolu yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek hizmetlerinden 
biri veya birkaçının bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence gibi her türlü organizasyonu 
kapsayan faaliyetleri ancak TURSAB üyesi Seyahat Acentaları yapabilir. Dernekler, 
vakıflar, klüpler, okullar, resmi ve özel kurumlar Acentalar olmaksızın tur ve yukarıdaki 
faaliyetleri düzenleyemez. Lütfen gezinizin Türsab üyesi Acentalar ile yapıldığına emin 
olunuz. Hukuk devleti vatandaşların duyarlılığı ile işler.


