
 

 

ABANT TURU 
        Sabah 06.00’da Ömür Plaza,06.30’da Mecidiyeköy Katlı Otopark, 07.00’de Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden 
hareket ederek Abant’a hareket ediyoruz. Sapanca’ya geldiğimizde kahvaltımızı alacağımız restorana geçiyoruz. Yaklaşık 3,5 
saatlik bir yolculuktan sonra Abant Gölü 'ne ulaşıyoruz. Her mevsim farklı güzellikte olan Abant Gölü 'nü keşfetmek üzere 
göl etrafında yer alan yürüyüş parkurlarında keyifli bir yürüyüş yapıyoruz. Serbest zamanımızın ardından sizler için özenle 
hazırlanmış enfes bir barbekü ile piknik tadında doyurucu bir ziyafet çekiyoruz. Abant Gölü klasiği olan sucuk ekmek 
doyasıya yeniliyor. Öğle yemeğinden sonra yöresel ürünler pazarına uğruyoruz. Kısa alışveriş molasından sonra Abant ‘tan 
ayrılarak İstanbul'a dönmek üzere yola çıkıyoruz. Saat 21.00 civarında buluşma noktalarımızda sizlerle tekrar görüşmek 
üzere vedalaşıyoruz...  
 
ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER; 

• Sabah Kahvaltısı(Açık Büfe) 
• Öğle Yemeği(Sucuk Ekmek+Ayran) 
• Profesyonel Rehberlik Hizmeti 
• Lux ve Klimalı Araçlarla Ulaşım 
• Müze, Ören Yeri ve Milli Park Giriş Ücretleri 
• Seyahat Sigortası 
• Araç İçi İkramlar 

 
ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER; 

• Yemeklerde alınan ekstralar (Kapalı İçecek vb.) 
• Programda ekstra olarak belirtilmiş veya belirtilmeyen aktiviteler 

 
AÇIKLAMA; 

• Fiyat kişi başı olarak belirtilmiştir. 
• 0-6 yaş grubu ücretsiz,6-12 yaş grubu %50 indirim.  
• Tur programına kesin kayıt tur bedelinin %50’si ödendiği takdirde yapılır. 
• Programa 15 gün kala ücretin tamamının ödenmesi gerekmektedir. 
• Programa 30 gün kala iptallerde kesinti yapılmadan %100 iade yapılır. 
• Programa 30-15 gün kala iptallerde %40 cezai müeyyide uygulanır. 
• Programa 15-7 gün kala iptallerde %70 cezai müeyyide uygulanır. 
• Programa 7 günden az kala iptallerde %100 cezai müeyyide uygulanır. 
• Acente, program içerik ve standart aynı kalmak şartı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
• 0-2 Yaş çocuklara otobüste koltuk ve otel konaklamasında yatak verilmez.  
• Turlarımız otobüs, otel, tur programı ve rehberlik hizmetleriyle bir bütündür, ayrı ayrı düşünülemez. Kullanılmayan 

ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez.  
• Rezervasyon esnasında otobüs koltuk numarası verilmez.  

https://travelterminal.net/bolu-gezi-rehberi#abant-golu
https://travelterminal.net/bolu-gezi-rehberi#abant-golu
https://travelterminal.net/bolu-gezi-rehberi#abant-golu


 

 

• Yeterli sayıya (MİN 16 KİŞİ) ulaşılamadığı takdirde tur hareket tarihinden 2 gün öncesine kadar HFD Turizm Seyahat 
Acentesi turu iptal etme hakkına sahiptir.  

• Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa bağlı olarak değişiklik yapılabilir. Hava muhalefeti nedeniyle ya da 
rehberinizin vermiş olduğu saatlere uyulmaması durumunda tur programında yazıldığı halde gezilemeyen yerlerden 
HFD Turizm’in sorumluluğu yoktur.  
 

ÜCRET TABLOSU 

YETİŞKİN FİYATI 00-06 YAŞ (BEBEK) 06-12 YAŞ(ÇOCUK) 

169 TL ÜCRETSİZ 109 TL 

 
 

  


