
 

 

YEDİGÖLLER TURU 
    Sabah saat 06.30’da Bakırköy Ömür Plaza, 07.00’de Mecidiyeköy Katlı Otopark, 07.30’da Kadıköy Evlendirme Dairesi 
önünden hareketle Bolu-Yedigöller’e doğru yola çıkıyoruz. Yol üzerinde kahvaltımızı yapmak için restoranımıza uğruyor ve 
yöresel lezzetlerin tadına bakarak kahvaltımızı yapıyoruz ve yola devam ediyoruz. 4 saatlik yolculuk sonrası Yedigöller 'e 
ulaşıyoruz. Yedigöller'e ulaştığımızda, Milli Park Girişinde aracımızdan inerek, kısa bir yürüyüş yapıyoruz. Sonra serbest 
dinlenme zamanı. Dileyenler yürüş yapabilir ve fotoğraf çekebilirler. Öğlen saatlerinde piknik alanımıza geçip göl kenarında 
bizim için hazırlanmış barbeküde yemeğimizi manzara eşliğinde keyifle yiyoruz. Yemekten sonra yürüyüşümüze kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazligöl, Küçükgöl, İncegöl, Sazlıgöl, Dilek Çeşmeleri, Gülen Kayalar, 
Şelaleler Yedigöller bölgesinde göreceğimiz doğal güzellikler arasında. Kayın, meşe, gürgen, kızılağaç, karaağaç, karaçam, 
dişbudak, sarıçam, köknar, ıhlamur... Hatta eğer şanslıysanız geyikleri bile görebilirsiniz. Çok kolay parkurlardan biri olan 
cennet yer Yedigöller 'de yürüyüş için bazen dere kenarı patikaları, bazen de şirin tahta merdivenleri kullanacağız. Şehrin 
kalabalığından uzaklaşıp kendinizi bir anda bakir doğanın içinde bulacaksınız. Yedigöller 'i doya doya gezdikten sonra 
İstanbul'a dönüş için yola çıkıyoruz. Sizlerle buluştuğumuz noktalarda yeni bir turda 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.  
• Programa 30 gün kala iptallerde kesinti yapılmadan %100 iade yapılır.  
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• 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 

 


