
 

 

 

Nisan Ayında Her Polenezköy , Şile , Ağva’ya Gidiyoruz. 

Tur Tarihleri Her Pazar Yaz Boyu  

07 - 14 - 21 - 28 Nisan  

09-16-23-30 Haziran 

07-14-21-28 Temmuz 

04-11-18-25 Ağustos  

 

Miki Tur Araç Kalkış Noktaları Ve Saatleri 

➖06.30 Bakırköy İncirli Doğtaş Mobilya Önü  

➖06.45 Mecidiyeköy Meydan Yapı Kredi Bankası Önü 

➖07.10 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü katılan misafirlerimizle, 1842 de Polonya’lılar tarafından 

kurulan Polonezköy'e doğru hareket ediyoruz. Cumhuriyet Köyünde Alacağımız muhteşem köy 

kahvaltısı sonrasında güzeller güzeli bahçeleri evleri ve doğasıyla bakir bir doğa cenneti olan 

Polonezköy’de Polonezköy Kültür evi, Atatürk Evi, Zoşa Teyze’nin Evi (Eski Polonezköy Evi) Meryem Ana 

Kilisesi gezisinden sonra Cumhuriyet Köyünde bulunan şirin bir mekânda kahvaltı molası veriyoruz. 

Doğayla iç içe geçirdiğimiz zamandan sonra başka bir doğal ve tarihi güzellik olan şirin bir balıkçı 

kasabası olan Şileye hareket ediyoruz. Seyir terasında Şile tarihi konusunda gerekli bilgileri alıp, Ağlayan 

Kaya, Şile Feneri, Şişe Kalesini fotoğraflıyoruz. Şile şehir merkezinde alışveriş için vereceğimiz serbest 

zaman sonrasında Ağva'ya doğru hareket ediyoruz. Ağva’da muhteşem nehir kenarında öğle 

yemeğimizi alıyoruz. Ağva'da ilk olarak Göksu deresi üzerinde bulunan mekanları fotoğraflayacağımız 

ekstra Tekne Gezimize başlıyoruz. Daha sonra iki dere ve Karadeniz'in oluşturduğu üçgen arasına 

kurulmuş olan Ağva'ya geçiyoruz. Ağva'da vereceğimiz serbest zaman sonrasında dönüş 

yolculuğumuza başlıyoruz. Yol güzergahında önce Mavi Koy daha sonra Akçakese Köyü'ne uğrayıp kısa 

bir fotoğraf molası veriyoruz. Gezideki son fotoğrafları çektikten sonra bir başka Miki 

Tur  organizasyonunda buluşmak üzere İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. 

 

 



Ücrete Dahil Olan Hizmetler 

* Rehberlik Hizmetleri 

* Milli Park Giriş Ücretleri 

* Araç İçi Kahvaltı Paketi 

* Gidiş Dönüş Ulaşım 

* Araç İçerisindeki İkramlar 

* Göksu Nehrinde Tekne Turu Dahil  

* Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri 

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. 

 

 
 

 


