
Ekstra Ödeme Yok !... Günübirlik  ULUDAĞ KAYAK TURU
          

22.12.2018  - 17.03.2019  Arası Her Cumartesi – Pazar Hareket

Cumartesi  veya Pazar  İstanbul - Uludağ
Beylikdüzü Migros Önü   : 04:00 ,  Bakırköy İncirli Doğtaş Mobilya Önü   : 04:30  ,  Mecidiyeköy Doğtaş ve Mado Önü   : 05:00
Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı  : 05.30  , Kartal Köprüsü   : 05.45   ,Çayırova McDonals Önü    : 06.00                                  

Kalkış noktalarımızdan misafirlerimizi alarak  Osmangazi Köprüsü kullanılarak Yalova – Gemlik – Bursa Otobanı kullanılarak 
Uludağ’a doğru yola hareket ediyoruz. Araç İçerisinde dağıtacağımız kahvaltı paketlerimiz ve sıcak içecek servisimiz eşliğinde
yolculuğumuza devam ediyoruz. Saat 08:30–09:00 saatleri arasında Uludağ I. Yatırımcılar Bölgesi’ne varıyoruz ve 
rehberlerimizin araç içinde sizlerden aldıkları talep doğrultusunda Kayak odasına varıyoruz.Kayak odasından malzeme alacak
misafirlerimizin  hızlı bir şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır.Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Uludağ’da tam gün serbest 
zaman veriyoruz.Kayak yapmayan misafirlerimiz pistlere yakın olan cafeler de vakit geçirebilir yada kızaklar ile eğlencenin 
tadına varabilirler.Akşam rehberimizin belirleyeceği saat’de 16:30 – 17.00 ‘de  buluşma noktasına gelerek  İstanbul’a dönüş 
yolculuğumuz başlıyor  , dağ yolunu inişi esnasında meşhur İskender için yemek molası veriyoruz ve yolculuğumuza devam 
ediyoruz , akşam 23.00 civarı siz değerli misafirlerimizi bir dahaki turumuzda görüşmek dileği ile aldığımız noktalara 
bırakıyoruz. 

Acentemiz  misafirleri  ; Tüm sezon boyunca kayak, snowboard ve tüm ekipman kiralarından % 25 - % 40 arasında değişen 
indirim oranları ile yararlanmaktadırlar.İndirimli fiyatlar aşağıda sunulmuştur.Toplu Kayak ve Snowboard dersi için % 30 
indirim sağlanmaktadır. ( en az 8 kişi olması gerekmektedir.) Rehberlerimiz tur başlangıcında vakit kaybetmemek açısından 
tüm ekipmanlar ile ilgili sipariş bilgilerini misafirlerimizden alıp kayak odalarında hazır bulundurmaktadırlar.

Kayak takımı     :  45 tl  / Board - Bled : 45-50  tl  / Kızak  : 15 tl  / Kayak kıyafeti   : 45  tl  ( Pantolon )
Ski Pass Ücretleri  :   1 Günlük Çıkış : 90 TL    - 2 Günlük Çıkış   :160 TL 

Not : Kayak  Fiyatları bilgi amaçlı verilmektedir.Acentemiz Hava şartlarından dolayı Kar Kalınlığı,Yağmur , Sis v.benzeri 
sebeplerden dolayı pistler kapandığı takdirde sorumlu tutulamaz.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler :
Lüks Araçlar ile gidiş – dönüş ulaşım 
Araç  içerisindeki Sıcak-Soğuk ikramlar – İlk gün yolda verilen sabah kahvaltı paketi  , 
Profesyonel Rehberlik hizmetleri , Milli Park Giriş Ücretleri
Öğle Yemeği Dahil Alan Misafirlerimize Sucuk Ekmek ve 1 Adet Meşrubat

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler :
Kişisel harcamalar  - Kayak ve  kıyafet Kirası , 20 adet pist için sınırsız Ski pass ve lift kullanım ücreti 

  
Önemli Not : 
* 0-3 yaş çocuklar otobüste koltuk  talep etmedikleri takdirde ücretsizdir.
* Koltuk talep edilirse  60 tl acenteye ödenmesi gerekmektedir.
* 4 - 12 yaş ücreti   tam ücretlendirilmektedir.
* Misafirlerimiz rezervasyonlarını  satın aldıkları tarih’den itibaren 10  gün içinde  rezervasyon yaptırmaları 
gerekmektedir.Rezervasyon değişiklikleri gezi tarihinden 14 gün önce yaptırılmalıdır aksi takdirde kodları kullanılmış 
sayılacaktır.Yeterli doluluk sağlanmadığı takdirde,acente 5 gün öncesinden haber vermek kaydı ile turu bir sonraki doluluk 
olan tarihe aktarabilir.
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