
TUR DÜNYASI’ NDAN 

Polonezköy Şile Ağva Maşukiye Sapanca Turu 
1 GECE KONAKLAMALI 2 GÜN SINIRSIZ DOĞA KEYFİ 

5 YILDIZLI İZMİT RAMADA HOTEL 
Ormanya Doğal Yaşam Parkı Gezisi 
1 gece yarım pansiyon konaklama 
(akşam yemeği, açık büfe kahvaltı) 

HER GÜN HAREKETLİ 
  
Polonezköy Şile Ağva Maşukiye Sapanca Turu Araç Kalkış Noktaları 

07:00 — Bakırköy Doğtaş Önü 
07:30 – Mecidiyeköy Meydanı Halkbank Önü 
07:45 – Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü 
08:00 – Göztepe Köprüsü 
 

Polonezköy Şile Ağva Maşukiye Sapanca Turu 

1. GÜNÜ: POLONEZKÖY, SAKLIKÖY, ŞİLE, AĞVA 
Belirtilen buluşma noktalarından hareketle Konaklamalı Şile Ağva Maşukiye Sapanca turumuza 
başlıyoruz. Turumuzun ilk durağı 1842 de Polonya’lılar tarafından kurulan Polonezköy olacaktır. 
Buradaki Cumhuriyet Köyünde alacağımız kahvaltı ( extra ücretli olup isteğe bağlıdır) 
sonrasında yürüyüş yapmak isteyen misafirlerimiz için Polenezköy yürüyüş parkurunda serbest 
zaman veriyoruz. Dileyen misafirlerimiz doğal güzellikteki parkurda yürüyüş yapabilir dileyen 
misafirlerimiz ise Polonyalıların yaptığı ağaç oymacılık eserlerinin bulunduğu parkta fotoğraf 
çekilip dinlenebilirler. Polonezköy gezimizin ardından Saklıgöl’e gidiyoruz. Yüksek ağaçların 
altında adeta gizlenmişcesine duran bu gölün tadını çıkardıktan sonra küçük bir balıkçı kasabası 
olan Şile’ye hareket ediyoruz. Tarih ve doğanın iç içe olduğu Ağlayan kayalar, Şile feneri, Şile 
Kalesini fotoğraflıyoruz. Şile şehir merkezinde vereceğimiz serbest zaman sonrası Ağva’ya 
hareket ediyoruz. Ağva da öğle yemeğimizi alacağız ( öğle yemeği extra ücretli olup isteğe 
bağlıdır). 
Öğle yemeğinin ardından sonra ilk olarak Göksu deresinde bulunan güzellikleri 
fotoğraflayacağımız muhteşem tekne gezimizi (extra ücretli olup isteğe bağlıdır) yapıyoruz 
sonrasında iki dere ve Karadeniz’in oluşturduğu üçgen arasında kurulmuş olan Ağva 
merkezinde serbest zaman veriyoruz. Serbest zamanımızın sonrasında Polonezköy Saklıgöl Şile 
Ağva turumuzu sonlandırıp OTELİMİZ Ramada Plaza İzmit’e gidiyoruz. Akşam yemeğimiz 
otelimizdedir. 
  
2. GÜNÜ: MAŞUKİYE, AT ÇİFTLİĞİ, ORMANYA, SAPANCA 
Sabah kahvaltımız otelimizdedir. Kahvaltı sonrası otel olanaklarından faydalanmak için serbest 
zamanımız olacak olup hareket saatimiz 11:30’dur. Kahvaltımızın ardından yolculuğumuza 
başlayıp Maşukiye’ye varmadan uğrayacağımız AT ÇİFTLİĞİ olacaktır. Dileyen misafirlerimiz 
burada vereceğimiz serbest zamanda At binebilir, çiftlikte vakit geçirebilirler. At Çiftliğinde 
verdiğimiz zamanın ardından doğasıyla meşhur olan Maşukiye’ye hareket ediyoruz. 15 dakikalık 
yolculuğumuzun ardından Maşukiye’ye ulaşıyoruz. 
Maşukiye’ye ulaştığımızda ister az eğimli, ister eğimi fazla patikalarda doğayla baş başa 
kalacağımız yürüyüşümüze başlıyoruz. Görsel harikaların içinde, bol oksijenli ormanlarda, 
harika çiçek kokuları eşliğinde yapacağınız yürüyüşlerle daha zinde olacağınız kesin. Şehrin izbe 
havasından birazda olsa uzaklaşıp Maşukiye’de geçireceğiniz zamanlar yaşamınızda değişik 
tatlar bırakacak. 
Doğa yürüyüşümüzün ardından Şimdi Aktivite Zamanı… 



Misafirlerimiz Maşukiye’de doğa içerisinde gezi, Atv safari, Zıpline veya Utv turu gibi aktivitelere 
katılabilirler. ( Tüm bu aktiviteler extra ücretlidir.) Zipline 25 TL, Atv turumuz 100TL, UTV için 
ise fiyatımız 150TL’dir. UTV veya ATV kullanımı ve güvenlik hakkında 10-15 dakikalık bilgi 
veriliyor. Bu kısa ve önemli bilgilerin ardından ilk grubumuz rehber önderliğinde safariye 
başlıyor. Safari yaklaşık 45dk sürmektedir. Bu gezimiz boyunca orman içerisinde kayın 
ağaçlarının arasında patika yollarda zorlu bir yolculuk yapacağız. Patikalarda, derelerde, 
sulardan geçerek Samanlı dağının hoş manzaralarını resimlemek için kısa molalar veriyoruz. 
(Ehliyet şartı aranmaktadır ağır sağlık problemi olmayan herkes safariye katılabilir.)Parkur 
turumuza katılan misafirlerimize göre rehberimiz tarafından belirlenecektir. 
Maşukiye’deki gezimizin ardından ikinci rotamız olan Ormanya’ya gitmeden öğle yemeği 
molasını vereceğimiz restaurantımıza gidiyoruz. (öğle yemeği extra ücretli olup isteğe bağlıdır). 
Misafirlerimiz yemeklerini yedikten sonra Ormanya’ya doğru yolumuza devam ediyoruz. 

 ORMANYA: 

10 yılı aşan araştırma ve planlama süreci sonunda ortaya çıkarılan ORMANYA Doğal Yaşam 
Parkı projesine 2014 yılında başlanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda ve koordinasyonunda gerçekleştirilen ve doğal çevresiyle 
birlikte 4 bin dönümlük alana yayılan ORMANYA Doğal Yaşam Parkı Dünyanın üçüncü, 
Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olma özelliğine sahiptir. Bitki ve hayvanların doğal 
koşullarına en yakın ortamda yaşamaları için tüm ihtiyaçların yerine getirildiği ORMANYA Doğal 
Yaşam Parkın’da ziyaretçiler için de tüm detaylar titizlikle düşünülmüştür. Her yönüyle dünya 
ölçeklerinde bir proje olan ORMANYA; doğal yaşamın korunması ve turistik amaçlı kullanımın 
bir araya getirildiği özgün bir model ortaya koymaktadır. 
Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda ORMANYA, Türkiye’nin en önemli doğa 
turizm destinasyonu olma potansiyeline sahiptir. 
Ormanya’daki gezimiz sonrası 30 dakika sürecek yolculuğumuzun ardından Sapanca Gölü 
turistlik tesislerinin olduğu sahil şeridine ulaşıyoruz. Siz değerli misafirlerimize vereceğimiz 1 
saatlik serbest zamanımızda dileyenler göl kenarında yürüyüş yapabilir, göl üzerinde yaz 
aylarında bulunan deniz bisikletlerine binebilir, dileyen misafirlerimiz günün yorgunluğunu 
atmak için göl manzaralı cafelerde vakit geçirebilirler. Buradaki zamanımızın bitiminde 
toplanma saatimizde araçlarımızda olup İstanbul yolculuğumuza başlıyoruz. 
 

ÜCRETE DÂHİL OLANLAR: 

Lüks araçlarla ulaşım, çevre gezileri, araç içindeki ikramlar, otelde 1 gece yarım pansiyon 
konaklama, milli park giriş ücretleri 
 

ÜCRETE DÂHİL OLMAYANLAR: 

Müze ören yeri girişleri, öğlen yemekleri, yemeklerde alınan içecekler, aktiviteler ( atv,  utv, 
zipline, at binme vs) 
 
RAMADA PLAZA İZMİT 1 GECE YARIM PANSİYON KONAKLAMALI TUR BEDELİ 

İLAVE YATAK TEK KİŞİLİK ODA 
2-5,99 YAŞ 

ÇOÇUK 

6 -11,99 YAŞ 

ÇOÇUK 

299TL 359TL 189TL 239TL 

KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ÖDEME İMKÂNI 

   
Not 1: 

Mevcut oteldeki kontenjanlarımızın dolması halinde diğer bölge otellerimize rezervasyonlar 
yapılabilir ve oluşan fiyat farkları talep edilecektir. 
Not 2: 



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. 
  
Polonezköy Şile Ağva Maşukiye Sapanca Turu Konaklama Detayları: 
 
5 Yıldızlı Kaya Ramada Plaza Hotel’de 1 gece yarım pansiyon konaklama 
(akşam yemeği, açık büfe kahvaltı) 
Ramada Plaza İzmit Hotel 
Uluslararası Ramada oteller zincirinin 5 yıldızlı otel konseptinin yüksek standartları ile 
tasarlanmış olan Ramada Plaza İzmit, tüm konuklarını teknoloji, konfor ve estetik ile 
buluşturuyor. 
Lobideki sıcak bir gülümseme ile başlayan hoş geldiniz karşılaması, Ramada Plaza İzmit 
deneyiminizin başlangıcıdır. Kusursuz dizaynının özünde 147 Superior Oda, 16 Deluxe Oda, 3 
JuniorSuit, 3 CornerSuit, 7 SeniorSuit, 4 Teras Suit ve 2 Engelli Odası olmak üzere toplam 182 
Odası bulunmaktadır. Tüm genel alanlar ve tüm odalarda limitsiz ve ücretsiz (kablolu ve 
kablosuz) internet kullanımı mevcuttur. Tüm misafirler, günlük streslerinden arınmak için 
içerisinde kapalı havuzun bulunduğu Ramada Plaza İzmit Spa olanaklarından ücretsiz 
faydalanabilirler. Ramada Plaza İzmit, Otobüs Terminali´ne ve Arasta Park Alışveriş Merkezi´ne 
sadece yürüme mesafesindedir. İzmit şehir merkezine çok yakın olup, Cengiz Topel 
Havalimanı’na 12 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 72 km mesafededir. 
Otel imkânları: Ücretsiz Kablosuz İnternet, Kuru Temizleme Servisi, Çamaşır Servisi, Kuaför, 
Mesaj Servisi, Uyandırma Servisi, Bagaj Odası, Açık Otopark, Vale Servisi, Döviz Bozdurma, 
Business Center, Güvenlik Kamera Sistemi, Executive Floor, Executive Lounge 
Not: Otel imkânlarının ücretli olanları tur fırsatını kapsamaz. 
 

Ramada Spa 

Ramada Spa’da rahatlığın en üst seviyesine ulaşır ve olağanüstü bir macera ile yeni bir hayatla 
tanışırsın. 1500 metrekare alana sahip olan Ramada Spa, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, 
masaj odaları, Türk hamamları, buhar odası, sauna, jakuzi ve mini çocuk oyun odası ile 
konforunuz için donatılmış huzurlu bir ortamdır. 
 

Polonezköy Şile Ağva Maşukiye Sapanca Turu Rezervasyon Detayları 

 Bu fırsata Otel konaklama, ulaşım, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği dâhildir. 
 Mevcut oteldeki kontenjanlarımızın dolması halinde diğer bölge otellerimize 

rezervasyonlar yapılabilir ve oluşan fiyat farkları talep edilecektir. 
 0-6 yaş arası çocuklar, ekstra koltuk talep edilmedikçe 2 yetişkin yanında ücretsizdir. 
 Tek kişi olarak tura katılmak isteyen kullanıcıların, 60 TL’lik single fark ödemesi 

gerekmektedir. Ödeme rezervasyon esnasında acenta ya yapılmalıdır. 
 Rezervasyon iptallerinin, rezervasyon tarihinden 10 gün önce bildirilmesi 

gerekmektedir. 
 Rezervasyon yaptırıldığı tarihte doluluk sağlanamadığı takdirde tur programı bir 

sonraki haftaya alınacaktır. Tarafınıza 1 gün önceden bilgi verilecektir. 
 Başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez. 
 Rehberimiz Programı Tamamen Gerçekleştirmek Kaydı İle Programın Seyrinde 

Değişiklik Yapabilir. Turlarımız Otel, Otobüs, Tur Programı Ve Rehberlik Hizmetleri İle 
Bir Bütündür Ayrı Ayrı Düşünülemez. 



 Tur içeresinde Kullanılmayan Ulaşım, Konaklama, Çevre Gezileri rehberlik hizmetleri 
müze ören yeri giriş ücretleri Vb. Haklar İade Edilmez. 

 Rezervasyon Esnasında Koltuk Sözü Verilemez. 
 Tur öncesi ve Tur içinde Hava Muhalefeti Nedeniyle Yapılamayan Turlarda firmamız 

TUR DÜNYASI’NIN Sorumluluğu Yoktur. 
 Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında turu 1 gün önceden haber vermek kaydı ile iptal 

hakkı TUR DÜNYASI’NDA saklıdır. Turun iptali durumunda TUR DÜNYASI iptalini 
bizzat bildirmek zorundadır. Kanunu süredir tazminat hakkı yoktur. 

 Son hafta içerisinde talep edilen iptallerde kesinlikle iade yapılmaz. Sözleşmeler 

Polonezköy Şile Ağva Maşukiye Sapanca Turu Ulaşım Araçları 

Tura çıkacak olan araçlarımız katılımcı sayısına göre belirlenmekte olup Mercedes (403 vb) safir 
man , 27 – 31 – 17 kişilik araçlar şeklinde ayarlanmaktadır. Araç yerleşme planında hiçbir 
şekilde koltuk garantisi verilmemektedir. Araçlardaki oturma düzenimiz rezervasyon sıralaması 
göz önünde tutularak yapılmaktadır. 
 

https://www.turdünyası.com/tur-sozlesmeleri/
http://www.celiktur.com/

