ÇİĞDEM YAYLASI

Tur Kodu : BKL89
Zorluk: ÇİĞDEM YAYLASI
1 gün
345 ₺ 'den başlayan fiyatlar
●
●
●
●
●

Orta seviyeli parkur
4 saatlik yürüyüş
1100 metre yükseklik
Orman içi yürüyüşler
Çiğdem ve Turnalı Yaylaları

Covid-19 bulaşma durumu detayları için buraya tıklayınız. İade edilebilir diğer tüm konularla ilgili detaylar için buraya tıklayınız.
●

Program

1. Gün - KURTULUŞ KÖYÜ, ÇİĞDEM YAYLASI, TURNALI YAYLASI
Saat 08.00 gibi İstanbul’dan ayrıldıktan sonra Hendek'e doğru yola çıkıyoruz. (Yolda kahvaltı ikramlarımızı alıyoruz.) Saat
10.00 civarı Hendek ilçesinde alışveriş molası verdikten sonra yaklaşık yarım saatlik yolculukla Kurtuluş Köyü'ne varıyoruz.
Bir daha 5 saat sonra göreceğimiz aracımızdan ayrıldıktan sonra yürüyüş başlıyor. (Yol aracın çıkışı için uygun ise yiyecekler araç
ile yaylaya çıkıyor. Yol uygun değilse yiyecekleri paylaşarak çantamızda taşıyoruz).
Yürüyüşümüz stabilize yoldan başlıyor daha sonradar bir traktör yolundan devam ediyor. Çiğdem Yaylası'na kadar neredeyse hiç
iniş yok ve yürüyüşümüz 2 saat civarında sürecek. Yol boyunca göreceğimiz manzara ve ormanın dokusu muhteşem. Dört mevsim
gidilebilen bu parkurda yaz başında açan çiğdem çiçeklerini bolca görmek mümkün. Orman tabanını kaplayan ve bir çok ismi
olan orman güllerini üç değişik renkte Nisan-Temmuz ayları arasında farklı yüksekliklerde koklamak mümkün. Bunun yanında
yürüyüşümüze yükseldikçe kayın, ladin, kestane ve köknar gibi ağaçlar eşlik ediyor.
Bu güzel rotanın sonunda 1100 metre yükseklikteki Çiğdem Yaylası tüm ihtişamıyla karşımızda. Yaylada vereceğimiz barbekü ya
da açık büfe öğle yemeği sonrası en az yarım saat deyim yerindeyse yayıyoruz. :)
Daha sonra yayladan ayrılıp orman içi yarım saatlik yürüyüşle içinde küçük bir göl olan Turnalı Yaylasına varıyoruz. Fotoğraf
molasından sonra yaklaşık 2 saat sürecek dönüş yürüyüşüne başlıyoruz. Yürüyüş toprak tol ve patikada geçecek. Sık orman içinde
devam eden bu yürüyüşümüz gittikçe açılarak Kurtuluş Köyü ve civarı manzarasını sunuyor ayaklarımızın altına. Coğrafi yapısı
yüzünden evler birbirinden hayli uzağa konuşlanmış.
Araçla buluştuktan sonra Hendek’te kısa bir çay molası vereceğiz. Yol durumuna göre saat 20.00 civarı İstanbul’dayız.
Konaklama Yeri
-

Önemli Bilgiler
Sigorta:Bukla Tur yasa gereği acenta iflası ve hizmetlerin yerine getirilmemesine karşı tur ücreti ile sınırlı zorunlu sigorta yaptırır,
Ferdi kaza ve seyahat sigortaları istek üzerine bedeli karşılığında yapılır.
Çocuk İndirimi:Her ailede en fazla 1 çocuk indirimli olabilir. İndirimli çocuk ebeveyn ile aynı odada kalmak durumundadır. Ücretsiz
çocukların ise otelde yatağı araçta koltuğu yoktur.
Tur Kayıt Koşulları:Yurtdışı turlar: Rezervasyon sırasında iadesiz 250 euro depozito alınır. 60 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.
Yurtdışı gemi ve ekspedisyon turları: Rezervasyon sırasında iadesiz 500 euro depozito alınır. 60 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.
Yurtiçi turlar: Rezervasyon sırasında tur bedelinin %35 i depozito alınır. 30 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.
Özel hazırlanan turlar: Rezervasyon sırasında tur bedelinin %35 i depozito alınır. 60 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.
İptal Koşulları:Mücbir haller dışında Bukla turun yeterli sayıya ulaşamaması dışında turu iptal etmez. Bukla tur tarafından iptali
halinde tur ücreti iade edilir. Kişiler tur hakkını 7 gün öncesinden bir başka kişiye devredebilir.
Yurtiçi turları: Turun başlamasına 30 gün kalaya kadar iptallerde tüm ödeme, 29-15 gün kalaya kadar %50 ödeme vergi, sigorta,
vize vs gibi bedeller düşülerek iade edilir. 15 günden az sürede hiçbir iade yapılmaz.
Yurtdışı turlar: Depozitolar ömürboyu saklı kalmak koşulu ile iade edilmez. Turun başlamasına 60 gün kalaya kadar iptallerde tüm
ödeme, 59-30 gün kalaya kadar %50 ödeme vergi, sigorta, vize vs gibi bedeller düşülerek iade edilir. 30 günden az sürede hiçbir
iade yapılmaz.
Yurtdışı gemi ve ekspedisyon turları: Depozitolar ömürboyu saklı kalmak koşulu ile iade edilmez. Turun başlamasına 90 gün kalaya
kadar iptallerde tüm ödeme, 89-60 gün kalaya kadar %50 ödeme vergi, sigorta, vize vs gibi bedeller düşülerek iade edilir. 60
günden az sürede hiçbir iade yapılmaz.
Koşullar:Kampanyalı dönemlerde diğer indirimler geçerli olmaz. Aynı anda 2 indirim uygulanmaz.
Bukla Tur tur dinamiklerinden yaralanma, hastalık, ekipmanın arızası, izinler, hava koşulları, grup yapısı gibi nedenlerden dolayı tur
programında genel akışı ve paket içeriğini bozmayacak şekilde düzenleme ve değişiklik yapma hakkını rehberlerine vermiştir.
Katılımcı tur programının esaslı değişimi durumunda cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda Tursab Kütahya Çizelgesi kuralları
uygulanır.
1618 Nolu yasa:Tur hizmetleri Tursab üyesi seyahat acentaları dışında hiçbir kişi ve kurum tarafından yapılamaz. Özellikle sosyal
medya üzerinden açılan sayfalara itibar etmeyin, suça ortak olmayın. DERNEKLER, OKULLAR, ŞİRKETLER, KİŞİLER,
REHBERLER, KULÜPLER, VAKIFLAR TUR DÜZENLEYEMEZ! YASAYA AYKIRI BİR SUÇTUR!
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Profesyonel rehberlik hizmeti
Ulaşım
Sabah ikramı
Öğle yemeği
Ören yeri girişleri
KDV
İkramlar
Güler yüz ve kaliteli hizmet

Fiyata Dahil Olmayanlar
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Kişisel harcamalar
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

