
» Sevgililer Günü Özel Uludağ Turu

Sevgililer Günü Özel

Uludağ Lapa Sori Otelde Yarım  Pansiyon Konaklamalı Kayak Keyfi

Sevgililer Gününü  Rüya Gibi Geçirmek İsteyenler!

Uludağ’ın Muhteşem Atmosferinde Kırmızı Şarap Eşliğinde Sevdiğinizle
doyumsuz vakit geçirmek için muhteşem fırsat.

» Araç Kalkış Noktalarımız

04:30 Ataköy Atrium Önü
05:00 Etiler Akmerkez Ulus Kapısı
05:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
05:40 Kartal Köprüsü Altı 
06:00 Çayırova Mc Donald's Önü 

» İstanbul - Uludağ - İstanbul

1.Gün

Siz değerli misafirlerimizle sabah belirtilen saatlerde buluşup ; kahvaltı paket ve araç 
içi ikramlarımız eşliğinde  Osmangazi Köprüsü’nden geçerek yaklaşık 3,5 saatlik 
yolculuğumuzun  ardından Uludağ kayak merkezine ulaşıyoruz. Dağ ve gezilecek 
yerler hakkında yönlendirmelerimizden sonra Uludağ 1. Bölgede Bulunan Otelimize 
bırakıyoruz. Günboyu kayak keyfinin ardından yorgunluğunuzu atmak için pistlerin 
hemen yanı başındaki otelinize yerleşebilirsiniz.

2. gün

Tatiliniz bittiğinde dönüş günü görevli arkadaşımız sizi arayarak tekrar otelinizin 
önünden alıp  İstanbul'a  doğru hareket ediyoruz. Yolda verilecek Bursa'nın Meşhur 
İskendercisi (İmam Aslan Tesisi - İskender İskenderoğlu) molasının  ardından siz 
değerli misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakıp bir başka SSC TUR 
organizasyonunda buluşmak üzere vedalaşıyoruz.

» Lapa Sori Otel Hakkında Bilgi

Bembeyaz karla kaplı Uludağ'da çeşitli kış sporlarını yapmak, doyasıya eğlenmek, 
endemik bitkileri keşfetmek ve huzur dolu atmosferiyle ruha dokunan parkurlarda 
yürüyüş yapmak isteyen herkesi, konforlu otelimizde ağırlamak isteriz. 

Kış tatili, Uludağ'da, Lapa Sori Otel'de yaşanır!



Bursa Uludağ 1. Gelişim Bölgesi'nde bulunan Lapa Sori Otel, 56 oda ve 200 yatak 
kapasiteli olup klasik tarzda dekore edilmiş ferah bir lobiye, geniş ve manzaralı bir 
restorana sahiptir. 

Tesis genelinde ücretsiz Wi-Fi erişimi ve misafirlere özel bir otopark alanı mevcuttur. 
Ek ücret karşılığında çamaşırhane, emanet kasası ve kuru temizleme olanaklarından 
yararlanabilirsiniz.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir. 

Yeme-İçme

 Öğle Yemeği
 Akşam Yemeği
 Türk Kahvesi (ücretli)

Lapa Sori Otel'in restoranında farklı mutfakların en özgün lezzetlerini, kafesinde ise 
atıştırmalıklar ile çeşitli içecekleri tatma imkânına sahipsiniz. 

24 saat oda servisi hizmetimiz vardır.

Kayak

Uludağ genelindeki telesiyej ve teleskilerin tamamında kullanabileceğiniz skipass'i 
ücretli olarak alabilirsiniz. Kayak odasında mevcut kayak takımlarınızı muhafaza 
edebilir ya da kayak takımı kiralayabilirsiniz.

Ücret karşılığında kayak eğitimi alabilirsiniz.

Odalar

Lapa Sori Otel'in odalarında halı kaplı zemin, WC/banyo, merkezî ısıtma, telefon, 
minibar, TV, saç kurutma makinesi, Wi-Fi ve emanet kasası bulunmaktadır. 
Misafirlerimiz uyandırma servisimizden de yararlanabilirler. 

Ek olanaklar: Çamaşır hizmetleri (ücretli), bagaj odası.

Çocuklar için 

 Mama Sandalyesi (Müsaitlik doğrultusunda)
 Oyun Salonu
 Bebek Yatakları

Uzaklık

 Pistlere 25 m
 Bursa şehir merkezine 30 km



 İstanbul Havaalanı'na 250 km 

» Fiyata Dahil Olan Hizmetler
- Uludağ La Pa Sori Otelde Yarım Pansiyon Sevgililer Günü Konseptli 
Konaklama
- Odada 1 Şişe  Kırmızı Şarap İkramı
- Odada Meyve Sepeti İkramı
- Lüks Araçlar İle Ulaşım
- Araçta Kahvaltı Paketi 
- Araç İçin İkramlar
- Milli Park Giriş Ücretleri

» Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
- Tüm Şahsi Harcamalar
- Öğle Yemeği 
- Kayak Ekipmanları

» Ski Pass Ücretleri

SKİ PASS ÜCRETLERİ

4 Saatlik Çıkış : 90 TL

1 Günlük Çıkış : 150 TL

2 Günlük Çıkış : 260 TL

3 Günlük Çıkış : 350 TL

4 Günlük Çıkış : 400 TL

5 Günlük Çıkış : 450 TL

 

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

» 1618 Nolu Zorunlu Seyahat Sigortası Kapsamı
Acentemiz tarafından tüm misafirlerimize ücretsiz olarak yapılan sigorta kapsamı 
detayları ; Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin 
verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Özel
sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır) 

» Önemli Bilgiler

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 SSCTur misafirlerine 1 (bir) gün öncesinden bizzat 
haber vermekle yükümlüdür. Turlarımızda kesinlikle koltuk numarası sözü ve 
garantisi verilemez. Lütfen bu konuda ısrarcı olmayınız. 3-4 numaralı koltuklar 
rehberimize tahsis edilmiştir. 3 Günden fazla konaklamalı turlarda koltuk rotasyonu 
uygulanmakadır. Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından bildirilen 
saatlerde hareket eder, hareket saatinden en az 15 dakika önce kalkış noktasında 
hazır olunuz. Yol yoğunluğu, trafik vb. sebeplerden aracın gecikmesinden SSC Tur 
sorumlu tutulamaz. Geç kalan ve  tura katılamayan misafirlerimiz herhangi bir hak 
talebinde bulunamazlar. T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz bu 
turumuzda ayrıca fark ödemez.

Tura katılım tarihinden  önce tur görevlisi personelin iletişim numarası rezervasyon 
esnasında vermiş olduğunuz telefon numarasına kısa mesaj  olarak gönderilecektir. 
Vermiş olduğunuz iletişim numarasının doğruluğuna veya kullanılabilir olmasına 
dikkat ediniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafınıza aittir.  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. 
Mücbir sebeplerden (olumsuz hava şartları, yol, doğal afet, bulunulan bölgedeki aşırı 
yoğunluk, Trafik kazası vb.) veya misafirlerimize verilen zamanlamalara uymamaları 
sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden SSCTur kesinlikle 
sorumlu değildir.  Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından 
aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir.

Bölgelerde verilen serbest zamanlar, müze ve ören yerlerinde verilecek serbest 
zamanlar her turda farklılık göstermektedir. Tur rehberimiz tarafından düzenli olarak 
misafirlere bildirilmektedir. Profesyonel Kokartlı Tur Rehberi gezi noktalarına göre 



programı belirleyip, uygun saate depar verecektir. Tura katılan her misafir tur 
rehberinin bildireceği saate uymayı Kabul ve taaahüt etmiş sayılır. Otelllerden çıkış 
saatleri de tur rehberinin belirleyeceği program dahilindedir.  Otellerde standart 
uygulanan Giriş - Çıkış saatleri Yurt içi Kültür Turlarında geçerli değildir. Rehberiniz 
tarafından bir gün öncesinden saati bildirilecektir.

Kültür turlarımızın tamamında Erken Rezervasyon dahil  olmak üzere KADEMELİ 
FİYAT uygulaması bulunmaktadır.  Aynı tarihteki Paket Turun içindeki rezervasyon 
sayısı arttıkça fiyatları da kademeli olarak yükselecektir.  Ödeme alınmadan fiyat 
sabitleme yapılamaz.  

Turlarımızda sunulan Ekstra Ücretli Aktiviteler  (Balon Turu, Sıra Gecesi, Atv, 
Teleferik Zipline, Yamaç Paraşütü, Tekne Turu, Rafting, Fayton, Kar Bisikleti vb.) 
özel işletmelerce hizmet verilmektedir. Hizmet sağlayıcı firmalar fiyat değişiklik 
hakkını saklı tutar. Ücretlerdeki değişikliklerin acentemizle ilgisi bulunmamaktadır. 
Bayram gibi özel günler farklı fiyat uygulayabilmektedirler. Bu tür ekstra aktivite 
ödemeleri Ssc Tur  ve tur programı dışında ekstra ödeme olup firmamızı bağlayıcı bir
uygulama değildir. En son yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. Bu sirkü
22/01/2019 tarihinde hazırlanmıştır.

» Kullanılacak Araçlar
Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre belirlenmektedir.
38  kişi  ve  üzeri  Otokar  Doruk   MercedesTravego  –Tourismo  ,  Man  Fortuna  ,
Mitsubishi Safir, Neoplan Tourliner-Cityliner
31 kişiye kadar lüks  Otokar SultanMaxi
27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan
18 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen  Crafter  araçlar kullanılır.
MERCEDES TRAVEGO & TOURİSMO
46+1 koltuklandırma, Abs, Asr,Klimalı, karoseri indirme kaldırma sistemi,Tempomat,
biri  önde  biri  orta  kapıda  olmak  üzere  2  adet  15  Lcd  tv,  Dvd  player  (DVD-CD-
MP3 ),sıcak su ünitesi, 2 adet soğutucu dolap.
NEOPLAN TOURLINER & CITYLINER
46+1 koltuklandırma, Abs, Asr,Klimalı, karoseri indirme kaldırma sistemi,Tempomat,
biri  önde  biri  orta  kapıda  olmak  üzere  2  adet  15  Lcd  tv,  Dvd  player  (DVD-CD-
MP3 ),sıcak su ünitesi, 2 adet soğutucu dolap.
MAN FORTUNA 
46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, suısıtıcılı
mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cdve dvd oynatıcı
MİTSUBİSHİ SAFİR 
46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, suısıtıcılı
mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cdve dvd oynatıcı
OTOKAR DORUK
38+1 koltuklandırma, Abs, Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, SesSistemi,
15 Lcd Tv
OTOKAR SULTAN MAXİ



31+1 koltuklandırma, Abs,Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Sessistemi,
15 Lcd Tv
ISUZU NOVO – ISUZU TURKUAZ - OTOKAR SULTAN
27+1 koltuklandırma, Abs,Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Sessistemi,
15 Lcd Tv
MERCEDES SPRİNTER – VOLKSWAGEN CRAFTER
15 + 1 koltuklandırma, Abs,Asr,  Klimalı,  Ses sistemi,  15  Lcd Tv,  Soğutucudolap,
Sıcak  su  ünitesi

TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMIŞTIR.


