HER HAFTA SONU KESİN KALKIŞLI 2 GÜN 1 GECE ANATOLİA HOTEL BURSA KONAKLAMALI KAYAK
TURU
1.Gün
Siz değerli misafirlerimizle buluşmanın ardından araç içerisinde kahvaltı paketi ikramlarımız eşliğinde
yaklaşık 4 - 4,5 saatlik Uludağ yolculuğumuza başlıyoruz.
Karlar ile örtülmüş ormanlar arasından yapacağımız yolculuğumuzun sonunda Uludağ Kayak
Merkezine varışımızla; Dileyen misafirlerimiz anlaşmalı olduğumuz Tarkan Kayak Evinden gerekli
ekipmanların kiralanmasının ardından gün boyu kayak keyfi yapabilir, telesiyej ile zirveye çıkabilir,
çevre gezisi yapabilirler. Dileyen misafirlerimiz bölgedeki cafe ve restoranlarda vakit geçirebilir veya
bembeyaz karlarla örtülmüş olan doğanın eşsiz karelerini fotoğraflayabilirler. Akşam 16:45 de otopark
alanında buluşmamızın ardından saat 17.00’de konaklama yapacağımız otelimize doğru hareket
ediyoruz. Akşam yemeğimizin ardından dileyen misafirlerimiz otelimizin imkanlarından
faydalanabilirler.
2. Gün
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından kayak yapacak olan misafirlerimiz ile birlikte
Uludağ’a doğru hareket ediyoruz. Kayak yapmak istemeyen misafirlerimiz Bursa ilinde serbest zaman
geçirebilirler. Saat 17:00 da otel önünde buluşup dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Meşhur Bursa
İskender ve Kestane Şekeri molamızın ardından yaklaşık 3,5-4 saat yolculuğumuzdan sonra İstanbul’a
ulaşıp siz değerli misafirlerimizi aldığımız noktalarda bırakıp, bir sonraki turumuzda buluşmak üzere
vedalaşıyoruz.
2 GÜN 1 GECE KONAKLAMALI ULUDAĞ TURU (ANATOLİA HOTEL BURSA)
TARİHLER
31 ARALIK – 1 OCAK (YILBAŞI)
12-13 / 19-20 / 26-27 OCAK
02-03 / 09-10 / 14-15 / 16-17 / 23-24 ŞUBAT
02-03 MART
1985’ten beri tarihiyle, konforuyla ve huzuruyla büyüyen Hotel Anatolia, geçmişin tecrübeli bilgeliğini
bugünün genç enerjisiyle buluşturuyor. Bursa’nın tarihi kaplıca bölgesi Çekirge’de hizmet veren Hotel
Anatolia, yenilenen yüzüyle misafirlerini bekliyor. Uludağ‘ın eteklerinde doyumsuz Bursa
manzarasının hakim olduğu otel, termal özelliğe sahip hamamıyla huzurlu molaların durağı ya da
stresli iş günlerinin tatlı sonu oluyor. Bursa manzaralı yenilenen odalarıyla, rahatlatıcı dekorasyonuyla
hayran bırakan Hotel Anatolia’da zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız bir huzur saklı… Beş çayı ya
da akşam saatlerinde içeceklerinizi keyifle yudumlayabileceğiniz, temiz dağ havasıyla bütünleşen
Lobby Teras ise misafirlerine keyifli zamanlar yaşatmaya devam ediyor
Konsept:
KAHVALTI Açık Büfe
AKŞAM YEMEĞİ Set Menü
Otobüs Kalkış Noktalarımız ve saatlerimiz:
03.30 İncirli Alfemo Önü
03.45 Mecidiyeköy Teknosa - Simit Sarayı Önü

04.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi önü
04.15 Kartal Köprüsü
- Otobüslerimiz 54,46,27 ve 16 lık turumuzun sayısına göre değişiklik göstermektedir. Araçlarımız
genelde 46 lık olup 2012 model üstü tv koltuklı turizm paketli araçları tercih etmekteyiz.
- Yolculuk esnasında misafirlerimizin yolculuğunu keyifli hale çevirmek için Çay, Kahve, Soğuk
meşrubat, su ve kek ikramlarımız mevcuttur.
- Konaklamalı turlarımızda misafirlerimizin seyahat sigortaları muhakkak yapılmaktadır, zorunludur ve
fiyata dahildir.
- Tur başlangıcından bitişine kadar rehberlerimiz misafirlerimizle bire bir ilgilenip yönlendirmektedir.
(Yalnız 31-01 Ocak Yılbaşı Turu +30 TL Fark göstermektedir ve Yılbaşı Gala Programı için ekstra bilgi
alabilirsiniz)
Ücrete dahil olan hizmetlerimiz:
- Gidiş / Dönüş Ulaşım
- 1 Gece Konaklama (Anatolia Hotel Bursa)
- Sabah - Akşam Yemekleri
- Araç İçi Kahvaltı ve İkram Paketi
- Rehberlik Hizmeti
- Seyahat sigortası
- Milli Park giriş ücreti
Ücrete Dahil olmayan hizmetlerimiz:
- Kayak Ekipmanları (İsteğe bağlı)
- Skipass Ücretleri (İsteğe bağlı)
- Kişisel Harcamalar (İsteğe bağlı)
EKSTRA ALIMLAR İÇİN İNDİRİMLİ FİYATLAR
*Kayak + Kayak Ayakkabısı + Baton = 30 TL
*Snowboard + Snowboard Botu = 35 TL
*Kar Pantolonu + Kar Montu = 40 TL
*Öğle Yemeği = 25 TL (Sucuk Ekmek + İçecek)
DETAYLAR
* 0-6 yaş arası çocuklar koltuk ve konaklamada yatak almamak kaydı ile ÜCRETSİZdir. Koltuk talep
edilirse 100 TL, yatak talep edilirse 70 tl ücret ödenmesi gerekmektedir. 6 yaş üstü çocuklar tam
ücrete tabidir. Çocuk katılımcıların rezervasyon esnasında belirtilmesi zorunludur.
* Tek kişilik single konaklamalarda 100 TL fiyat farkı alınır.
* Rezervasyon iptal ve değişikliklerinin en az 7 gün öncesinden bildirilmesi gerekmektedir. Değişiklik
müsaitliğe göre yapılacaktır. Tura 7 gün kala yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklik yapılamaz.
Aksi durumda hizmet alınmış olarak kabul edilecektir.
* Hava muhalefetinden dolayı pislerin kapatılması, yoğun kar yağışı veya başka bir sebepten dolayı
yolların yetkililer tarafından kapatılması ve bunlardan dolayı oluşabilecek gecikmelerden firma
(acente) kesinlikle sorumlu değildir.
* MİSAFİRLERİN BU ŞARTLARI KABUL EDEREK SATIN ALMALARI GEREKMEKTEDİR.

