
Darıca – Sapanca 

 

Belirtilen yerlerde buluşarak   Darıca Hayvanat Bahçesi'ne hareket ediyoruz.  İl olarak 

tesisimizde açık büfe kahvaltı aldıktan sonra hayvanat bahçesine geçiyoruz. Avrupa Hayvanat 

Bahçeleri Birliği tam üyesi olan, Avrupa standartlarında kabul edilmiş, ülkemizin ilk ve tek 

hayvanat bahçesi olan Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçesi 80 

dönümlük alana kurulmuştur. Hayvanat bahçesinde 200 çeşide yakın 2.000 adedi aşkın 

hayvan ile Türkiye’nin en çok türe sahip hayvanat bahçesidir. Bunun dışında  250 bitki 

türünün üzerindeki zenginliğiyle de,ülkemizin  sayılı botanik parkını gördükten sonra İzmit-

Derince’de bulunanHarikalar Sahili’ne geçiyoruz. Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan park 2006 

yılında en iyi proje ödülüne layık görülmüştü. “Harikalar Sahili” adı verilen parktaNasreddin Hoca, 

Keloğlan, Gargamel, Beyaz Atlı Prens, Dinozor Dino gibi masal ve çizgi film kahramanlarını 

orjinal boyutlarıyla gördükten sonra Maşukiye'ye hareket ediyoruz. Doğa ile baş başa kalmak, 

orman içinde dolaşmak toprağa basmak, temiz hava solumak, su ve kuş sesini dinleyip haftanın 

yorgunluğunu atmak için bulunmaz bir yere, Maşukiye'ye gidiyoruz. Maşukiye 

Vadisi'nde alacağımız öğle yemeğinden  sonra Sapanca Gölü’ne geçiyoruz. Burada verilecek 

fotoğraf molası ve serbest zamandan sonra İstanbul’a hareket ediyoruz. 

Kalkış Yerleri 

07:00 Zeytinburnu Çırpıcı İspark Otoparkı  ( Zeytinburnu Metro Yanı ) 

07:30 Harbiye TatilBudur.com Ofisi Önü ( Harbiye  Askeri  Müze Karşısı ) 

08:00 Kadıköy Tepe Nautilus  AVM  Karşısı ( Ayrılıkçeşme Metro İspark Otoparkı ) 

08:15 Kartal Köprüsü Metro İstasyonu ( E 5 Ankara İstikameti ) 

08:30 Çayırova Mc Donald ‘ s Önü 

 

NOT: Gebze - Tuzla - İzmit noktalarından binecek misafirlerimiz için alternatif kalkış durakları oluşturabiliriz. 

Gezi Süremiz, sabah belirtilen yerlerde alınarak başlar. (günübirlik ) 0-2 yas grubundaki çocuklardan ulaşım için 

ücret alınmaz, koltuk verilmez. 3-6 yaş çocuklardan koltuk karşılığı sadece ulaşım ücreti tahsil edilir. 0–6 yaş 

çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir. Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir 

çocuk için kullanılır.Tur öncesi veya tur içinde hava muhalefeti deprem, sel, yangın v.b gibi sebeplerden dolayı 

yapılamayan turlarda TinTin Seyahat Acentesi'nin sorumluluğu yoktur. Turlarımız İstanbul’dan hareket ettiği 

anda başlar, İstanbul’a dönüldüğü anda biter. Turlarımız otel, otobüs, tur programı ve rehberlik hizmetleri İle 

bir bütündür ayrı düşünülemez. Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade 

edilmez. Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa göre aynı standartlarda olmak kaydı ile değişiklik 

yapılabilir. Gecelemeler bu doğrultuda hesaplanmıştır. Misafirlerimiz gezi dönüşünde belirtmiş olduğumuz kalkış 

noktalarında inebilirler. Yolculuk esnasında hava ve yol koşullarından dolayı olabilecek gecikmelerden seyahat 

acentemiz sorumlu tutulamaz. Rezervasyon esnasında koltuk numarası verilmez. Numaralar rezervasyon 

sırasına göre düzenlenir. Haftalık turlarda oturma düzeni birer sıra kaydırılır. Rehber gerekli gördüğü takdirde 

tur programını gerçekleştirmek kaydıyla programın seyrinde değişiklik yapabilir. 

Tur Ödeme Şekilleri Tur Ücreti 

Nakit Ödeme Fiyatı 130 TL 

 Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetler  Dahil Olmayan Hizmetler 

* Sabah açık büfe kahvaltı * Ekstra Harcamalar 

* Öğle Yemeği * Hayvanat Bahçesi Girişleri 

* Profesyonel Rehberlik Hizmeti   

* Lüks araçlarla ulaşım   

* Araçta ikram ve servis  



ÖĞLE YEMEĞİ: KİREMİTTE ALABALIK VEYA KÖFTE VEYA TAVUK +KİREMİTTE 1/2 MANTAR VEYA 1/2 KÖY 
PYENİRİ+SALATA+MEŞRUBAT 

 


