
VİP MERCEDES VİTO İLE KİŞİYE ÖZEL KONAKLAMALI
TURLAR

Tura katılmak için hafta sonu nu beklemenize gerek kalmadı. İster hafta içi ister hafta sonu vip
deri koltuklu Mercedes Vito araçlarımız ile konaklamalı tur hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Üstelik her şey size özel. 

Araç Özellikleri : 

Klima , ısıtma soğutma , tv, uydu yayınları, dvd oynatıcı, buzdolabı, kaliteli deri koltuklar, masa

ÖNEMLİ  OTEL  DETAYI  : Kişiye  özel  tur  hizmetimizde  talebinize  özel  olarak  otel  seçimi
yapabilmeniz ve sizleri sınırlandırmamak adına fiyatlarımız otel hariç çıkarılmıştır. Dilediğiniz tur
bölgesi  ile  ilgili  en uygun fiyatlarla  otel  rezervasyonu hizmetinizi  de bizden talep ederseniz
sağlayabiliriz.  Ancak  dilerseniz  kendinizde  bu  seçimi  ister  firmamızdan  ister  direk  irtibat
kurarak sağlayabilirsiniz. Araçlarımız maksimum 6 yolcuya hizmet vermektedir. 

Program : İstanbul il sınırları içerisinde sizin belirlediğiniz hareket yerinden dilediğiniz saatte
kalkışla  seçmiş  olduğunuz  turumuza  başlıyoruz.  Turumuzda  varış  sonrası  gezilecek  yerleri
birlikte  geziyoruz.  Tur  hizmetimiz  kişiye  özel  olduğundan  güzergah  dahilinde  dilediğiniz
sürelerde  serbest  zaman  ve  istediğiniz  yerde  mola  veriyoruz.  Gün  içinde  gezilerimizi
tamamladıktan sonra otelimize varış. Ertesi gün tüm geziler yaptıktan sonra  15:00 – 18:00
saatleri arasında bir zaman diliminde turumuza başlangıç noktamız olan İstanbul ‘ a hareket
ediyoruz.  İstanbul  a  varışımızın ardından sizlerle  aldığımız  duraklarda vedalaşıyoruz.  Ayrıca
dilediğiniz tur taleplerinizle ilgili 0216 201 10 24 nolu telefondan talep oluşturabilirsiniz. 

ÜCRETE DAHİL OLANLAR : 

İstanbul dan seçilen tur bölgesine ulaşım ve gezi, Araç içinde içecek ,sandviç aperatif ikramı, 
Köprü otoban yakıt milli park girişleri 

ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR : 

Yemekler, Özel harcamalarınız , konaklama 

DETAYLAR 

Turlarımız bölgeleri iyi bilen şoförlerimizle ulaşım , ve araç hizmetini kapsamaktadır. Turumuzda
rehberlik hizmeti yoktur. Ancak şoförlerimiz bölgeleri en ince detayına kadar bilmektedir. Tur 
hizmetimizin tanımı gezi olarak anılsa da turizm sözleşmemizde şoförlü araç kiralama hizmeti 
olarak geçecektir. Paket tur hizmeti olarak anılmayacaktır. Afişe fiyatlarımız minimum 4 kişi 
katılımda geçerlidir. Örnek olarak 3 kişi katılım olduğunda da 4 kişilik satın alım gerekmektedir. 
Tur dönüşlerimizde İstanbul da aldığımız noktalarda misafirlerimiz bırakılacaktır. Avrupa 
yakasında Edirne Turu haricindeki turlarımızda Bakırköy den Beylikdüzü Avcılar bölgesine olan 
mesafedeki taleplerinizde yol fark ücreti 50 TL araç kalkışında personelimize yakıt farkı olarak 
verilecektir. 

 


