
ABANT-CENNETGÖL-MAŞUKİYE–KARTEPE TURU
1 Gece 2 Gün/ Cumartesi Hareket-Pazar Dönüş

 
Kalkış Noktaları :
06:30  Bakırköy: İncirli Alfemo Mağazası Önü
07:00  Mecidiyeköy: Teknosa Önü
07:30  Kadıköy: Evlendirme Dairesi Önü
08:30  İzmit: Halkevi Karşısı

1.GÜN : Yukarıda belirtilen noktalardan  hareketle ile önce zengin 
serpme kahvaltımızı alıyoruz. Kahvaltı sonrası Abant’a hareket. ABANT 
GÖLÜ ( Nilüferli Göl) Milli Parkına varış, Rehberimiz eşliğinde Göl 
etrafında ve ormanlık alanda yürüyüş sonrası Öğle yemeği (mangal 
sucuk+ tavuk+ köfte+ içecek). Yemek sonrası Sizlere Köylü Pazarında 
kısa bir alışveriş imkanı, arzu eden konuklarımız  göl kenarındaki 
cafelerde veya Taksim Palace Otelin cafesinde dinlenebilirler veya çay 
kahve extra içebilirler. Serbest zaman sonrası  GÖLCÜK (Cennetgöl) 
Mesiresine gidip göl etrafında doğa çevre gezisi yapıyor ardından 
otelimize hareket. Canlı müzik eşliğinde akşam yemeği ve konaklama . 
Bolu Köroğlu Otel 4*

2. GÜN . Sabah otelde alınacak kahvaltı sonrası,  KARTEPE'ye hareket 
ediyoruz. Önce Sapancayı ardından Naturköy vadisini geziyoruz.  Daha 
sonra  Maşukiye’ye  geçiyoruz.  Öğle yemeğimizi aldıktan sonra, 
Kartepe’ye  çıkıyoruz. Orada, sizlerin doyasıya kayak yapıp KAR’ın keyfini
çıkarabilmeniz için SERBEST ZAMAN  veriyoruz. Dileleyen misafirlerimiz 
teleferikle, Geyik Alanı Tepesi’ne çıkıp İzmit Körfezi ‘nin eşsiz 
manzarasını fotoğraflayabilir veya şömine başında sıcak  çaylarını 
yudumlayabilir (Extra).  Dileyen misafirlerimiz ise kendi getireceği  
kızaklarla  (kızak başı) GİRİŞ ÜCRETİ  ödeyerek  eğlencenin doruğuna 
çıkabilirler KAR BİSİKLETİ’ne binebilirler. Arzu edenler Otelin çevresinde
bulunan kafelerde  veya mekanlarda gün boyu vakit geçirebilirler. 
Kartepe’de vereceğimiz serbest zamandan sonrası, saat 16:00 ‘da 
toplanıp  Maşukiye Vadisinde  hareket  ediyoruz. Ardından saat 18.00 de 
İstanbul’a hareket ediyoruz. Başka bir turumuzda Paytur güvencesi 
altında  buluşmak üzere.Hoşça kalın.



Fiyata Dahil Olan Hizmetler : Ulaşım , Çevre gezileri , Rehberlik 
Hizmetleri,  Otelde 2 Gün-1 Gece Yarım Pansiyon konaklama,1 Akşam 
yemeği 1 Sabah açık büfe kahvaltı.Araç İçi ikramlar, Otoparklar, Hizmet 
Bedeli 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler : Yollarda alınan yiyecek 
içecekler, Otellerdeki içecekler, Tüm Öğle yemekleri, Müze Ören girişleri,
 İlk Gün Kahvaltı (Yolda), Son gün yolda akşam yemeği,
 
Kurallar
• Fiyatlarımız İki ve üç Kişilik Odada Kişi Başıdır.
• Çocuk İndirimleri İki büyüğün yanında Geçerlidir. 
• Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 15 kişilik, 27 Kişilik, 
31 Kişilik, 46 Kişilik özel turizm araçlarıyla yapılacaktır.
• Büyük araç garantisi verilmez.
• Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, ön veya arka koltuk garantisi 
verilmez.
• Acente, yeterli kişi sayısı oluşmadığı takdirde haber vermek koşulu ile 
turu tehir etme hakkını saklı tutar.
• Acente rehberi içerik aynı kalmak şartı ile gerekli gördüğü hallerde tur 
programından gezilecek yerlerin gününde, güzergahında ve saatlerinde 
değişiklik yapabilir.


