
Termal Otel Konaklamalı Akşam Yemekleri Dahil 
Türkiye’nin Maldivi Salda Gölü, Çeşme , Alaçatı, Ilıca Yüzme 
Turu

17 Mayıs-30 Ekim arası Her Cuma Hareket 1 gece Otel Konaklamalı 2 gün

1.GÜN İstanbul Pamukkale
21:30 İncirli Doğtaş Mobilya Önü ,22:00 Mecidiyeköy Mado Önü,22:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı 
Önü
22.50 Kartal Köprüsü Altı,23:15 Çayırova Mc’ Donalds , 24.00 İzmit Halkevi Önü.Buluşma noktalarımızdan 
hareketle Pamukkale’ye yolculuk.

2. GÜN Türkiye’nin Maldivi Salda Gölü Pamukkale, Hierapolis,Travertenler
Sabah yol güzergahımızda alacağımız (ekstra) kahvaltı sonrası Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda
Gölü'ne gidiyoruz.185 metreye varan derinliği ile Türkiye’nin en derin, dünyanın ise üçüncü en derin gölü
konumundadır. Dünyada Mars özelliği gösteren iki yerden biridir. Göldeki magnezyum yüklü beyaz
kayaların aynısı Mars’ta da vardır. Gölün toprak yapısının sahip olduğu mineraller sayesinde, göl suyu
bazı  cilt  hastalıklarına  karşı  etkilidir.Göl  kenarında  isteyenler  bol  bol  resim  çekebilir,yürüyüş
yapabilir.Dileyen Misafirlerimiz yüzerek serbest zamanlarını değerlendirebilirler. Göl gezimizin ardından
Pamukkale’ye varış.  Tarihi  Hierapolis  Antik  Kenti  (Nekropol,  Domitian  Kapısı,  Sütunlu  Cadde,
Karbondioksit Havuzu, Cin Deliği, Tiyatro, Antik havuz ve müzeler) gezdikten sonra termal suların içindeki
kirecin çökeltisiyle oluşan Pamukkale  Travertenlerinin  beyazlığında  üzerinde  çıplak  ayaklarımızla
geziyoruz  .Dileyen misafirlerimiz  Travertenlerin  muhteşem manzarasını kuşbakışı izleyebileceği Yamaç
Paraşütü (Ekstra) yapabilirler. Ardından Pamukkale merkezinde  Tekstil Atölyelerinde alış veriş ve yemek
için (ekstra) serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman sonrası otelimize varış yerleşme ve serbest zaman.

3.GÜN Çeşme Alaçatı Ilıca İstanbul
Sabah Otelde alacağımız erken kahvaltı sonrası Çeşme’ye hareket ediyoruz Panaromik turumuz
sonrasında  Çeşme’de  serbest  zaman  veriyoruz.  Sonrasında  sörfçülerin  mekanı,  eski  Rum  Evleriyle,
Arnavut  Kaldırımı  sokaklarıyla,  nostaljik  taş  evleriyle  Alaçatı’ya  doğru  hareket  ediyoruz,  rehberimizin
anlatımları sonrasında Alışveriş ve fotoğraf çekimi için serbest zaman veriyor ve Ilıca’ya hareket ediyoruz
ve  Ege’nin  berrak  suyunda  yüzme  için  serbest  zaman  veriyoruz.  Rehberimizin  belirleyeceği  saat  de
İstanbul’a doğru dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Akşam saatlerinde İstanbul’a varış ve misafirlerimizin
alındıkları noktalara bırakılması. Önemli Not: Gidiş güzergahında İzmit den katılım sağlayan misafirlerimiz
dönüş güzergahında Çayırova Mc. Donalds Önünde Bırakılacaklardır.

Ramazan Ve Kurban bayramı dönemimde fiyatlarımız geçerli değildir

   Tek kişi ve çocuk ücertleri
Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz 
acenteye 70 TL fark ödemeldirler.0-6 yaş çocuk ücretsiz olup Koltuk talep edildiği takdirde 199,90 TL 
acenteye ödenmelidir. 07- 12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde 229,90 TL + zorunlu 
ücretler olarak acenteye ödenir. Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki kişilik ücret ödenmelidir.

   Ücrete Dahil Olan Hizmetler  
*Gidiş& Dönüş ulaşım

*Yp tercih edenler için Tripolis , Vesta Vb Termal Otellerde Yarım Pansiyon konaklama, Ok tercih edenler 
için Çimenoğlu, Napa vb otellerde OK konaklama.

*Rehberlik Hizmetleri



   Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler  
*Gezi boyunca Ara transfer ve feribot ücretleri için kişi başı 100,00 TL kayıt ile birlikte nakden acenteye 
ödenecek olup zorunludur ( bu ücret yetişkinler ve 7-12 yaş grubu için zorunludur )

*İlk gün yolda alınan kahvaltı ve öğlen yemekleri, pansiyon durumuna göre akşam yemekleri.
*Kişisel ve extra harcamalar
*Program dışı geziler
*Müze,ören yeri, Plaj, Antik Kent ,Kale, Traverten,şezlong,şemsiye gibi ücretler isteğe bağlı olup katılımcılara 
aittir ( misafirlerimizin müze kart almaları tavsiye edilir).

Rezervasyon Detayları
a- Kod     alım     işleminizi     takiben     info@leggotur.com   a Kupon Kodlarınızile Rezervasyon 
Yaptırabilirsiniz. Yaptırmış olduğunuz rezervasyon sonucunda kişisel mail adresinize Tur Kayıt formunuz 
gönderilecektir.Tur Kayıt formu tarafınıza ulaştıktan sonra çıktısını alarak faks numarasına imzalanarak 
gönderilmek zorundadır. Tarafımıza imzalı olarak ulaşmayan sözleşme sahibi turumuza katılım 
sağlayamaz.
b- Tarafınıza gönderilen Tur Kayıt formunun çıktısını tur esnasında yanınızda bulundurmanız zorunludur.
c- Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza 
bu bilgiler eksik verildiği takdirde oluşabilecek olası aksiliklerde Leggo Tur Sorumlu 
tutulamaz.
d-Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza

belirtiniz.

 Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması
Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -21- gün öncesinden Yurt dışı
turlar  da ise 28 Gün öncesinden acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla
yükümlüdür aksi  takdirde fırsat  kodları  kullanılmış  sayılacaktır.Bayram,  Resmi  tatil  ,Festival  dönemi  Ve
Uçaklı Turlarda ise rezervasyon sonrası iptal ve değişiklik talepleri kabul edilmeyip fırsat kodları kullanılmış
sayılacaktır.
Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergahta ve tur 
programda değişiklik yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını saklı
tutar.Konaklamalı turlar da hareket tarihinden 3 gün önce , günübirlik turlar da ise 2 gün önceden acente
misafirlerine bildirimde bulunur.
Acente Ve Acente rehberi gerek duyulan hallerde ve katılımcı sayısında oluşabilecek değişiklikler sebebi ile
tur programının akışını daha verimli hale getirebilmek amacı ile gezilecek yerlerin güzergahında,konaklama
yapılacak Otellerde ve kullanılacak araç tiplerinde (Otobüs,minibüs,midibüs) ve geçilmesi planlanan sınır
kapılarında değişikliğe gidebilir.Turu satın alan misafirler kendileri ve refakatçileri adına bunu kabul etmiş
sayılırlar.
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