
Günübirlik Yedigöller Turu 

 

Nisan Ayında Her Pazar Yedigöller’e Gidiyoruz. 

Tur Tarihleri  

07 - 14 - 21 - 28 Nisan Pazar    

Miki Tur Araç Kalkış Noktaları Ve Saatleri 

➖06:00 İncirli  Doğtaş Mobilya Önü 

➖06:30 Mecidiyeköy Doğtaş Mobilya Önü 

➖07:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü  

➖07:15 Kartal Köprüsü Altı 

➖07:30 Çayırova Mc Donald's Önü   
 

Siz misafirlerimiz ile buluşmamızın ardından Araç içi ikramlar ile yolumuza devam edip Yedigöller’e 

varıyoruz. Başta zambak, sıklamen, çiğdem ve orkide olmak üzere toplam 236 adet bitki türünü içeren 

Milli Park, yurdumuzun en güzel karışık doğal ormanlarına da sahip olan bölgede ilk olarak Kapan kaya 

Tepesi Manzara Seyir Yerine çıkılarak gölleri ve vadideki eşsiz peyzaj güzelliklerini görüyoruz. İnce göl, 

Sazlı göl, Kuru göl ve Nazlı göl, Dilek çeşmesi çevresinde yapacağımız gezilerimiz sonrası tavuk-köfte-

sucuk ve içecekten oluşan öğlen yemeği sonrası Büyük göl çevresi, Serin göl Derin göl, Şelale, Gülen 

kayaları geziyoruz.16:30 'da hareket edip üzerinden yolumuza devam ederek belirli yerlerde 

vereceğimiz molalar sonrası Saat: 22.30 civarlarında İstanbul'a varıp bir başka organizasyonda 

görüşmek üzere vedalaşıp ayrılıyoruz. 

Fiyata Dahil Hizmetler 

1.  Lüks Otobüsler İle Ulaşım 

2.  Çevre Gezileri 
3.  Araç İçi Kahvaltı Paketi 
4.  İkramlar (Otobüs İçi İkramlar) 
5.  Zorunlu Seyahat Sigortası 
6. Milli Park Giriş Ücretleri 

 

Tur Fiyati Kişi Başı : 99 Tl’dir 

Rezervasyon esnasında kesinlikle Koltuk Numarası sözü ve garantisi verilemez. Rehber gerekli gördüğü 
takdirde, tüm programı gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik 
yapma hakkına sahiptir. Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak 
kaydı ile değiştirilebilir. Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri paket programdır. 
Ayrı düşünülemez. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur iptal olur. Böyle bir durumda acente 
misafirlerine 1(bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. Çocuk indirimi iki yetişkin 
yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır.  



Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından bildirilen saatlerde hareket eder. Hareket 

saatinden en az 15 dakika önce hareket noktasında hazır olunuz.  Araçlarımız  hareket 

saatinde  hareket etmektedir. Yol yoğunluğu ve trafik gibi sebeplerden aracın gecikmesi durumundan 

acente sorumlu tutulamaz. Geç kalan ve  tura katılamayan misafirlerimiz herhangi bir hak talebinde 

bulunamazlar. Tura katılım tarihinden  önce tur görevlisi personelin iletişim numarası rezervasyon 

esnasında vermiş olduğunuz telefon numarasına kısa mesaj olarak gönderilecektir. Vermiş olduğunuz 

iletişim numarasının doğruluğuna veya kullanılabilir olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde sorumluluk 

tarafınıza aittir.  Rehber hava koşulları ve olumsuz yol durumu gibi gerekli gördüğü takdirde, tüm 

programı gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına 

sahiptir. Mücbir sebeplerden (olumsuz hava şartları, yol, doğal afet, bulunulan bölgedeki aşırı 

yoğunluk, Trafik kazası vb.) veya misafirlerimize verilen zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur 

programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden  Miki Tur kesinlikle sorumlu değildir. Programda 

belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir. En son 

yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. Bu sirkü 05/02/2019 tarihinde hazırlanmıştır. 

 


