
 

 

SAPANCA-MAŞUKİYE-KARTEPE TURU 
    Sabah saat 06.30’da Bakırköy Ömür Plaza, 07.00’de Mecidiyeköy Katlı Otopark, 07.30’da Kadıköy Evlendirme Dairesi 
önünden hareketle yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuktan sonra Sapanca Gölü kenarına ulaşıyoruz. Göl kenarında açık büfe 
kahvaltımızı yaptıktan sonra kısa bir yürüyüş ile gölü yakından görüyoruz ve Maşukiye ’ye hareket ediyoruz. Her mevsim 
ayrı renklerde bizi karşılayan Maşukiye ’de değişmeyen alabalık vadisinden şırıldayarak akan dere ve nefis alabalıklar bizleri 
bekliyor. Bizlerde bu güzelliği keşfetmek üzere Maşukiye ’de alabalık vadisinde kısa bir keşif yürüyüşü yapıyoruz. 
Yürüyüşümüzün ardından sizler için özenle hazırlanmış enfes bir kiremitte alabalık ziyafeti ile karnımızı güzelce 
doyuruyoruz. Öğle yemeğinden sonra Kartepe Kayak Merkezi 'ne hareket ediyoruz. Deniz seviyesinden yükselmeye 
başladıkça orman dokusuyla harmanlanmış enfes bir manzara bizleri bekliyor. Sapanca Gölü manzarası eşliğinde 
ulaştığımız 1500 Mt. Yükseklikte kısa bir yayla yürüyüşü yapıyoruz. Yürüyüşümüzün sonunda Kartepe Kayak Merkezi 'ne 
ulaşıyor ve burada grubumuzu arzularına göre serbest bırakıyoruz. İsteyen misafirlerimiz için telesiyejler ile zirveye çıkmak, 
isteyenler içinde kafede oturup manzara seyretmek için serbest zaman veriyoruz. (Kartepe Kayak Merkezi, Turumuzun 
gerçekleştiği mevsime göre; Kış aylarında Kar manzaraları, Bahar aylarında orman manzarası, Yaz aylarında da serin yayla 
havası, bulabileceğiniz bir bölgedir.) Bu keyif için tanıdığımız serbest zamana saat 17.00 civarında son vererek İstanbul'a 
dönüşe geçiyoruz. Saat 19.00 civarında buluşma noktalarımızda sizlerle tekrar görüşmek üzere vedalaşıyoruz...  

ÜCRETE DÂHİL HİZMETLER  

• Sabah Kahvaltısı (Serpme Kahvaltı) 
• Öğle Yemeği (Set Menü) 
• Lux ve Klimalı araçlar ile ulaşım 
• Müze, Ören Yeri ve Milli Park Giriş Ücretleri 
• Profesyonel Rehberlik Hizmeti 
• Seyahat Sigortası 
• Araç İçi İkramlar 

 
ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER  

• Programda belirtilmemiş aktiviteler 
• Yemeklerde menüde belirtilmeyen içecek ve yiyecekler 
• Bahşiş ve diğer şahsi harcamalar 

 
 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.  

 
 
 

https://travelterminal.net/sakarya-adapazari-gezi-rehberi#sapanca-golu
https://travelterminal.net/kocaeli-izmit-gezi-rehberi#masukiye
https://travelterminal.net/kocaeli-izmit-gezi-rehberi#kartepe-kayak-merkezi


 

 

• 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.  
•  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 

 


