
Günübirlik Şile-Ağva-Polonezköy-Saklıgöl Turu 

Sabah belirtilen yerlerde buluşarak harekete geçiyoruz. İlk olarak Cumhuriyet Köyünde Alacağımız 

muhteşem köy kahvaltısı sonrasında güzeller güzeli bahçeleri evleri ve doğasıyla bakir bir doğa 

cenneti olan Polonezköy’de kısa süren  yolculuğumuz sonrası Polonezköy'e varıyoruz. 1842'de 

Polonyalı'lar tarafından kurulan bu köy şimdi evleriyle ve bahçeleriyle, yeşil, modern bir köy. Hem de 

İstanbul'a çok yakın.  Meydanda çay ve kahve molası verdikten sonra kısa bir Polonezköy turu 

yapıyoruz. Polonezköy Kültür Evi ve bahçesinde bulunan Ağaç Oyma Heykel Sergisi Atatürk Evi, Zoşa 

Teyze’nin Evi Katolik Kilisesi olan Meryem Ana Kilisesi'nin ardından  Ağva'ya hareket ediyoruz. Daha 

sonra ağaçlar arasına gizlenmiş sonra  Saklıgöl'e geçiyoruz.  İsteyenler göl çevresinde bulunan tesiste 

çay ve kahve molası verebilir. Göl çevresinde yapacağımız orman içi yürüyüşten sonra Ali Dayı'nın 

yerinde çay molası verip  Ağva'ya geçiyoruz. Yeşillikler arasında bulunan Göksu Nehri'nde tekne turu 

bizi bekliyor. Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız bu tur tam size göre. Tekne turu'na katılmayan 

misafirlerimiz, nehir kenarında bulunan tesislerde vakit geçirebilir, kano ve deniz bisikleti de 

kullanabilirler. (Ekstra) Öğle yemeği sonrası  Ağva şehir merkezine geçiyoruz. Burada verilecek serbest 

zamanda Yöresel Hediyelik Eşya Tezgahları ve Şile Bezi alışverişi sonrası Şile'ye geçiyoruz. Şile'de ilk 

olarak Kültür Parkı Seyir Terası'na çıkıp Şile hakkında genel bilgi alıyoruz. Eskiden Rumların yaşam 

merkezi olan Kültür Parkı Vadisi, Bizans İmp. Andronikos'un kardeşini hapsetmek için 

yaptırdığı Ocaklı Ada Kalesi, dünyanın aktif ikinci büyük feneri olan Şile Feneri göreceğimiz yerler 

arasında.   Not: Hava, yol ve trafik durumuna göre İstanbul'a dönüş değişebilir. Bilginize. 

 

KALKIŞ YERLERİ 

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) 

 

ÖNEMLİ: Kalkış yerlerinde araç en fazla 5 dakika bekler. 

Kalkış yerlerinin dışında indirme - bindirme yapılmaz. 
Bilginize. 

ÖNEMLİ: Tura yeterli katılım sağlanmazsa, tur tarihinden 1 
gün önce acente geziyi iptal edebilir. Bilginize. 

 

 

 

 

Nakit Ödeme Fiyatı 175 TL 

 

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetler  Dahil Olmayan Hizmetler 

 * Sabah Köy Kahvaltısı ( Kır Lokantası)  * Göksu Nehri'nde aktiviteler 

 * Öğle Yemeği (Göksu Nehri Kenarı)  * Tüm kişisel harcamalar 

 * Nehirde Tekne Turu  * Ekstra harcamalar 

 * Araçta ikram ve servis   

 * Lüks araçlarla ulaşım   

 * Profesyonel rehberlik hizmeti   

 



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. 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 otobüs, tur programı ve rehberlik hizmetleri İle bir bütündür ayrı 
düşünülemez. Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez. 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. Rehber gerekli gördüğü takdirde tur programını 
gerçekleştirmek kaydıyla programın seyrinde değişiklik yapabilir.  

*Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını 
saklı tutar. 1 gün önceden acente misafirlerine bildirimde bulunur. 

 


