
BİR İSTANBUL MASALI 

Günübirlik Polonezköy Şile Ağva Turu 

HER CUMARTESİ ve PAZAR GÜNÜ KALKIŞLIDIR 
  

  

 

GÜNÜBİRLİK POLONEZKÖY ŞİLE AĞVA TURU PROGRAMI 

 
Belirtilen buluşma noktalarından hareketle Günübirlik Polonezköy Şile Ağva turu muza 

başlıyoruz. 

Turumuzun ilk durağı 1842 de Polonya’lılar tarafından kurulan Polonezköy olacaktır. İlk olarak 

Cumhuriyet Köyünde Şelale Park  Restaurantta kahvaltı molası veriyoruz. ( Extra ücretli Olup 

isteğe Bağlıdır ) 

  

Kahvaltımızı yaptıktan sonra yürüyüş yapmak isteyen misafirlerimiz için Polonezköy yürüyüş 

parkurunda ( 3km ) serbest zaman veriyoruz. Dileyen misafirlerimiz doğal güzellikteki 

parkurda yürüyüş yapabilir dileyen misafirlerimiz ise Polonyalıların yaptığı ağaç oymacılık 

eserlerinin bulunduğu parkta fotoğraf çekilip dinlenebilirler. Yürüyüşün bitiş noktasında 

Polonezköy’de bulunan Cam Sanatları Merkezini ziyaret edip Polonezköy’den ayrılıyoruz. 

Polonezköy gezimizin ardından küçük bir balıkçı kasabası olan Şile’ye hareket ediyoruz. Tarih 

ve doğanın iç içe olduğu  Şile feneri, Şile Kalesini fotoğraflıyoruz. Şile limanında vereceğimiz 

serbest zaman sonrası Ağva’ya hareket ediyoruz. 

  

Ağva’ya ulaştığımızda öğlen yemeği için mola veriyoruz. (Tur Ücretine Dahil olmayıp isteğe 

bağlıdır) Öğle yemeğinin ardından sonra ilk olarak Göksu deresinde bulunan güzellikleri 

fotoğraflayacağınız muhteşem tekne gezimizi yapıyoruz.(Tur ücretine dahil olmayıp isteğe 

bağlıdır 30 dk sürmektedir.) Sonrasında iki dere ve Karadeniz’in oluşturduğu üçgen arasında 

kurulmuş olan Ağva merkezinde serbest zaman veriyoruz. Serbest zamanımızın sonrasında    

Günübirlik Polonezköy  Şile Ağva turumuzu sonlandırıp İstanbul’a geri dönüş yolculuğuna 

başlıyoruz. 

 

 

KALKIŞ NOKTALARI VE SAATLERİ : 
 

İncirli Doğtaş Binası Önü : 07:00 

Mecidiyeköy Meydan Mado ve Halkbank Önü : 07:20 

Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü : 07:45 

E-5 Yenisahra Otobüs Durağı : 07:55 

 

FİYATA DÂHİL OLAN HİZMETLER:  

-Gidiş Dönüş Ulaşım 

-Bölge Rehberlik Hizmeti 

-Araç içi çay ve kahve ikramı 

-Seyahat Sigortası 

-Çevre Gezileri 



 

 

FİYATA DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER:  

-Kişisel Harcamalar 

-Polonezköy’de Restaurantta Serpme Köy Kahvaltısı : Serpme Kahvaltı (20 Çeşit)  

(Domates-Salatalık-Yeşil Biber-Kaşar Peynir-Çeçil Peynir-Ezine Peyniri-Siyah Zeytin-Yeşil 

Zeytin-Bal-Reçel-Tahin Pekmez-Tere Yağı-Kaymak- Çokokrem-Salam-Patates Kızartması-

Sigara Böreği-Menemen veya Sahanda Yumurta)Ekmek -Demlik Çay  ( Grup Halinde verilir 

) 
-Ağva Göksu Nehrin’de Tekne Turu ( 30 dk ) 

-Öğlen Yemeği (Tavuk, Köfte, Balık Izgara + İki adet meze + Salata + İçecek + Çay) 

 

 

GÜNÜBİRLİK POLONEZKÖY ŞİLE AĞVA TURU GENEL ŞARTLARI 

Rehber gerekli gördüğü takdirde, tüm programı gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve 

program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Programda belirtilen oteller 

standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir. 

Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda tur firmasının Sorumluluğu yoktur. 

Turlarımız otel, otobüs, tur programı, müze ve ören yeri girişleri ve rehberlik hizmetleri ile bir 

bütündür ayrı ayrı düşünülemez. Mücbir sebepler dışında kullanılmayan hizmetlerin ücret 

iadesi yapılamaz. 

0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir. 

Konaklamalı turlarda çocuk indirimleri iki yetişkin yanında 1 çocuk için geçerlidir.      

Günübirlik turlarda çocuk indirimi yoktur. Sadece 0-5 yaş arası koltuk talep etmediği taktirde 

ücretsizdir. 

Rezervasyon sırasında Kesinlikle koltuk numarası ve sözü verilmez, verilemez. 

Programda belirtilen oteller öncelikli konaklama tesisleridir. Bölgelerin ve otellerin 

yoğunluğuna bağlı olarak aynı standart ve yıldız kategorisinde veya bir üst sınıf otel ile 

değişiklik yapılabilir. 

Programda belirtilen öğle yemeği veya mola yerleri aynı standartlarda olmak kaydı ile 

değişebilir. 

Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında geziyi, 1 gün önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı 

firmamız da saklıdır. Turun iptali durumunda firmamız, iptali bizzat bildirmek zorundadır. 

Kanunu süredir tazminat hakkı yoktur. 

Tur tarihinden 5 gün öncesine kadar talep edilen rezervasyon iptallerinde tur 

bedelinin %50 kesinti ile iade yapılır. Son 3 gün içerisinde talep edilen iptal ve ya tarih 

değişikliği kesinlikle kabul edilmez. Sözleşmeler 

Tur güzergâhlarımız firmamız tarafından belirlenir. Özellikle günübirlik turlarımızın gidişi 

veya dönüşünde bölgedeki otellerimize araçlarımız misafirlerimizi almak veya bırakmak için 

uğrayabilirler. Konunun karar merci firmamız olup misafirlerimiz bu durumu kabullenerek 

rezervasyonlarını yaptırmış olacaklardır. 

 

 

 

https://turdünyası.net/tur-sozlesmeleri/


 

 

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI KAPSAMI 

Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık 

sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait Özel 

harcamadır 

 

GEZİ SÜRESİNCE KULLANILACAK ARAÇLAR 

Turlarımızda Kullanılan Arac Tipleri Kişi Sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Her 

turumuzda bulunan kişi sayısına göre aşağıda bulunan araç tipleri tayin edilir 

18 kişiye kadar VİP Mercedes Sprinter-Volkswagen Volt- Crafter- Fiat Ducato 

27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz – Otokar Sultan 

31 kişiye kadar Otokar Sultan Maxi 

 


