
HER GÜN ULUDAĞ TURU (Kesin kalkışlı) 
  

10 YILDIR 45.280 KİŞİ İLE ULUDAĞ’ın ZİRVESİNDE!!!   

  

Siz değerli misafirlerimiiz belirtilen saatlerde rezervasyon işlemi yaptırırken belirttiğiniz duraklardan alarak eğlenceli bir 
gün geçirmek için Uludağ'a çıkıyoruz ...  

  

“Bİ OKSİJEN ALALIM” PAKETİ - 60 TL  
 
Ulaşım (16 kişilik ve 46 kişilik yeni model turizm araçları)  
 
Kahvaltı paketi (Soğuk sandviç,tatlı kurabiye,tuzlu kurupasta,meyve suyu-Araçta servis edilir) 
 
Rehberlik (Her araçta bölgeye hakim 1 yardımcı rehber bulunmaktadır.) 
 
Milli parklara giriş ücreti 
 
Otopark ücretleri 

  

SUCUK EKMEK KEYFİ” PAKETİ-80 TL- 
 
Ulaşım (16 kişilik ve 46 kişilik yeni model turizm araçları) 
 
Kahvaltı paketi (Soğuk sandviç,tatlı kurabiye,tuzlu kurupasta,meyve suyu-Araçta servis edilir) 
 
Öğle yemeği ( Sucuk ekmek + Meşrubat ) 
 
Rehberlik (Her araçta bölgeye hakim 1 yardımcı rehber bulunmaktadır.) 
 
Milli Parklara Giriş Ücreti 
 
Otopark Ücretleri 

 

  ''KAYAK” PAKETİ -100 TL- 
 
Ulaşım (16 kişilik ve 46 kişilik yeni model turizm araçları) 
 
Kahvaltı paketi (Soğuk sandviç,tatlı kurabiye,tuzlu kurupasta,meyve suyu-Araçta servis edilir) 
 
Öğle yemeği ( Sucuk ekmek + Meşrubat ) 
 
Rehberlik (Her araçta bölgeye hakim 1 yardımcı rehber bulunmaktadır.) 
 
Kayak Takımı ( Elan,Fischer,Atomic marka Kayak + Baton + Ayakkabı)  
 
Milli Parklara Giriş Ücreti 
 
Otopark Ücretleri 
 
 
AÇIK BÜFE SEVENLER ” PAKETİ – 200 TL- 
 
Ulaşım (16 kişilik ve 46 kişilik yeni model turizm araçları) 
 
Açık Büfe Kahvaltı  
 
Açık Büfe Öğle Yemeği 
 
Kayak Takımı ( Elan,Fischer,Atomic marka Kayak + Baton + Ayakkabı)  
 
Rehberlik (Her araçta bölgeye hakim 1 yardımcı rehber bulunmaktadır.) 
 
Milli parklara giriş ücreti 
 
Otopark ücretleri 
 
 



GÜZERGAHLARIMIZ 
 
Yeni eklenen güzergahlarımız ile tüm Bursa’dan ve çevre illerden Uludağ’a en kolay yoldan ulaşım sağlamanızı 
hedefledik. 
Güzergah 1 = Görükle-Küçük sanayi ve Kent meydanı arası tüm metro istasyonları-Fomara-Çekirge-Uludağ 
Güzergah 2=Kestel- Arabayatağı ve Kent meydanı arası tüm metro istasyonları – Fomara – Çekirge – Uludağ 
Güzergah 3=Bandırma – Karacabey – Uludağ (sadece haftasonları& fiyat farkı bulunmaktadır) 
Güzergah 4 = Eskişehir –Bozöyük- İNEGÖL - Uludağ (sadece haftasonları& fiyat farkı bulunmaktadır) 
Güzergah 5 = İstanbul – Gebze – Yalova – Gemlik – Uludağ (sadece haftasonları&fiyat farkı bulunmaktadır) 

  

>>>OKSİJEN KAYAK ODASI<<< 
Acentemize ait kayak odamızda 800 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz. 

  

>>>TUR SONRASI TERMAL KEYFİ<<< 
Uludağ sonrasında anlaşmalı termal otellerimize ulaşımınızı sağlıyoruz,burada ki spa sauna,akşam yemeği 
hizmetlerinden indirimli bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. 

  

>>>İNDİRİMLER<<< 
Öğrenci,grup ve haftaiçi indirimlerimiz ile daha ekonomik turlar sunuyoruz.Yeterli sayıdaki gruplarınıza özel araç tahsis 
ederek,şehir içindeki istediğiniz noktadan alabiliyoruz. İndirim koşul ve oranları için bizimle irtibata geçiniz. 

  

>>>TELEFERİKLE GELİN KARŞILAYALAIM<<< 
Uludağ kara ulaşımına alternatif olarak Bursa merkezden kullanabileceğiniz teleferik ile son durakta sizleri 
karşılıyor,paketlerimizde faydalanabileceğiniz tüm hizmetleri sizlere sunuyoruz. 

  

>>>ALTERNATİF BÖLGE SEÇENEKLERİ<<< 
İsteyen misafirlerimizi 1.bölge,isteyen misafirlerimizi 2.bölgeye bırakıyoruz. 
EKSTRA HİZMETLERİMİZ 
Kıyafet Kiralama  
Snowboard Kiralama 
Kar motoru Kiralama 
Özel Kayak/snowboard Dersi 
Butik ürünleri (eldiven,atkı,bere,kar gözlüğü,maske, yürüyüş ayakkabısı) 

  

İletişim : 08508888008 / 
0545 (OKSİJEN) - 0545 (6574536) 
Online bilgi & satış = www.oksijentravel.com / info@oksijentravel.com  
Oksijen Travel = Kükürtlü Mah. Kükürtlü Cad. No 34/A Osmangazi / BURSA 
Oksijen Kayak odası = Uludağ 2.Oteller Gelişim Bölgesi-Bursa 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oksijentravel.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Sxgx_LA4eCBT_xaoKS4iqDbOKw2sE7JTfwW3bH4yk0MRy2DTzi6uuZ04&h=AT3Lec4R-RDcsI2RKh8B8wNAY676HREDxio1kUhoKVL7OzbMqMruhpSKriE8cEofwXTdCUAbjSnT6OABzxe_5o6hESzDotqV2dRNrMcGgv3deMT4ok-gelyOU7M6g3Sm_pnLBz0dHErpObwiakFdGoWayWDZ4etlJyzSe3wmmY2Dwbiay4mT6acIXhnDQWXc6GO9zCXN7fEBL46VxXMD1X90RMukkY-DXG5AkdhMKY_cdbVZtKcXKwFotK5KUEmQqcZwkY8mAwG-Jq-yzcbKq7ilR12ay8a7dsHatfWpRQOF5iKlyYMPzZSRaoWjDsB1xI5MoyEFmdwY7oI9ynyyW0JhDjeacS5oyWd5jQw1Ygd8qn_8S4wMHP9jgLXyyd6YNyOcOch8DLtjTVlUw1ek1OT7gSnTyHzuoYhZrxss4qwuc6x2F7Gsyi-OMjEB1r8UwwqqBhqZd5TeN1xLhRiMib0lo8bUPLG0v02vDqs3AWkPSYQNXJPOpHiWaN5L-peacW1rCvom-S5TlQ390nnOygjeEypnToas0M617CQY_jEk5bBW6HMq7T90ZFQURtq1M9RZqcRRD3cWOtYdZc32zYH5K9kIbxG2B8oGP4aCMg41O_f_ArDojLQWoyI_

