DOĞU KARADENİZ'DE YILBAŞI

Tur Kodu : BKL213
Zorluk: DOĞU KARADENİZ'DE YILBAŞI
3 gece 4 gün
2950 ₺ 'den başlayan fiyatlar
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Yılbaşı gecesi eğlence ve gala yemeği
Kar yürüyüşleri ve kar eğlenceleri
Ekolojik yapısıyla ünlü Fırtına Vadisi
Gezi boyunca sürpriz ikramlar & Sürpriz eğlenceler
Palovit & Bulut Şelaleleri
İç içe geçmiş Laz ve Hemşin kültürü
Orman içi, köy & kar yürüyüşleri
Leziz yöresel yemekler

●

Program
1. Gün - TRABZON, NORDIC OTEL, YILBAŞI EĞLENCESİ
Trabzon Havalimanı’ndaki buluşmanın ardından aracımızla Fırtına Vadisi’ne doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 1,5 saatlik sahil yolu
yolculuğundan sonra vadiye giriş yapacağız. Otelimize geçiyoruz ve odalarımıza yerleşiyoruz. Otelde alacağımız öğle yemeğinin
ardından dileyenlerle otelin etrafında çevre gezileri yapabiliriz. Akşama yeni yıla giriyoruz. Gala yemeği & yılbaşı eğlencesi
otelimizde. Biraz geç uyuyacaksınız. :)
Konaklama Yeri
- Butik Otel

2. Gün - BULUT ŞELALESİ, AYDER YAYLASI, GALERDÜZÜ
Kahvaltının ardından Tar Deresi’ne doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 40 dakikalık bir yolculukla parkur başlangıcına ulaşıyoruz.
Normalde yaklaşık 45 dakikalık kolay bir yürüyüş sonunda varılan Bulut Şelalesi‘ne kar olması durumunda yaklaşık 1-1,5 saate
ulaşacağız. Şelalede verilen molanın ardından aynı yoldan geri dönüyoruz. Yürüyüşü tamamladıktan sonra öğle yemeği için Ayder
Yaylası'na gidiyoruz.
Yemeğin ardından günün ikinci etabı başlıyor. Bu yürüyüşümüz biraz uzun, Ayder Yaylası'ndan Galerdüzü'ne çıkacağız. Yürüyüş

süresi 2 saat gidiş 1,5 saat dönüş şeklinde olacak ve tabi ki karda yürünecek. Yol boyunca akan dere ve güzel orman manzaraları
bize eşlik edecek. Galerdüzü'ne varınca size bazı sürprizlerimiz olacak. Burada manzara oldukça etkileyici, Kavron Yaylasının
üzerinde yükselen tepeler manzaranızı oluşturacak. Galerdüzü’nden ayrıldıktan sonra otelimize dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

3. Gün - ZİL KALE, PALOVİT ŞELALESİ, ELEVİT - ÇAT
Kahvaltının ardından ilk olarak Zil Kale'ye (Zir Kale) gidiyoruz. 14.yy’a tarihlenen kaleyi gezip fotoğrafladıktan sonra Palovit
Şelalesi'ne gidiyoruz. 15 metre yükseklikteki şelale bölgenin en yüksek değil ama debisi en fazla olan şelalesidir. Bu iki yer yoğun
kar yağışı olan dönemlerde bembeyaz bir kar örtüsü altındaki orman bize farklı güzellikler sunuyor. Şelaleden ayrıldıktan sonra 4x4
aracımızla Elevit Yaylası’na çıkıyoruz. Burada da size bazı sürprizlerimiz olacak. Kar örtüsünün müsade ettiği kadar Elevit Yaylası’nı
gezdikten sonra Çat Köyü’ne doğru inişe geçiyoruz. Aracımızla Çat’ta buluştuktan sonra otelimize dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

4. Gün - MOLLAVEYİS KÖYÜ - ÇİNÇİVA KÖYÜ YÜRÜYÜŞÜ, DÖNÜŞ
Kahvaltının ardından Mollaveyis Köyü’nden Çinçiva Köyü’ne (Şenyuva) yürüyüş yapacağız. Parkurun tamamı orman içindedir.
Etrafımız kestane, ıhlamur ve ladin ağaçlarıyla kaplı olacak. Umarız onlar da karla kaplı olur. :) 1 saatlik bir yürüyüş
sonrası Zizna Bölgesi’ne varmış oluyoruz. Ardından buradaki tarihi konakları ziyaret ediyoruz. Sonrasında Zizna’dan ayrılıp
yürüyüşümüze devam edeceğiz. Orman içerisindeki patikalardan Çinçiva Köprüsü’ne kadar yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir yürüyüş
daha yaparak günü tamamlıyoruz. Tüm grup tarihi Çinçiva Köprüsü’nde fotoğraf çektirip öğle yemeğine geçiyoruz. Yemeğin
ardından otelimize geri dönüyoruz.
Otelimizde biraz dinlendikten sonra eşyalarımızı aracımıza yükleyip Trabzon Havalimanı'na doğru yola çıkıyoruz. Kalan zamana
göre yolda Rize Bezi Atölyesi ve Sürmene Bıçağı satış noktalarına uğrayacağız. Saat 16:45-17:00 civarı Trabzon Havaalanı'na
ulaşıyoruz. Maalesef tur bitti veda zamanı.
Bir başka Bukla Tur gezisinde buluşmak üzere.
Mutlu & sağlıklı yıllar.
Konaklama Yeri
- Konaklama yok

Önemli Bilgiler
SİGORTA:
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 İNDİRİMİ:
Her ailede "en fazla bir" 0-6 yaş arası çocuğa "çocuk indirimi" uygulanır.
İndirimli çocuk ebeveyn ile aynı odada kalmak durumundadır. 0-2 yaş arası olup tura ücretsiz olarak kaydolan çocuklara araçta
koltuk (Tur dolu ise) ve otelde yatak verilmez.
0-2 Yaş Arasında Olup Tura Ücretsiz Olarak Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı yatakta yatar. Ayrı yatağı yoktur. Araçta koltuğu yoktur.
3-6 Yaş Arasında Olup Tura %25'lik İndirimle Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı odada kalır. Ayrı odası yoktur.
---------------------------------------------------------------UÇAK VE OTOBÜS BİLETLERİ:
Turumuza uçak ve otobüs bileti fiyatları dahil değildir. Turumuz kesin hareket için yeterli sayıya ulaşamayıp iptal edilirse, tüketici ve
tüketici adına firmamız tarafından alınan biletlerle ilgili tüm risk ve sorumluluk katılımcıya aittir ve ilgili tüketicinin/tüketicilerin itiraz ve
tazmin hakkı yoktur.
Firmamız, tüketicinin kabul etmesi halinde ilgili tur kaydını aynı tarihlerde yapılan, yeterli kontenjanı bulunan ve almış olduğu
uçak/otobüs biletlerini kullanabileceği başka bir tura veya haftalık bir turun ilk 5 gününe aktarabilir.
----------------------------------------------------------------

TALEPLER
Sahada operasyon sırasında bazı misafirlerimizin ‘ofisten bana böyle söz verildi’, ‘ofiste bana farklı söylendi’ gibi talepleri
olmaktadır. Bazen bu talepler asla ofisten söylenmemiş, söylenemeyecek talepler olabilmektedir. Dolayısı ile bir talebiniz olduysa ve
size bir söz verildiyse bunu yazılı olarak talep ediniz. Yazılı olarak verilmeyen sözler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
---------------------------------------------------------------TUR BİRLEŞTİRME & TUR DEĞİŞİKLİĞİ
Turlarımız bazen yeterli sayıya ulaşmadığı zaman kesin hareketli olan başka bir tur ile birleştirilebilir. Bu durumda aşağıdaki
koşulları kabul etmiş olursunuz.
Ofis tarafından tur birleştirme teklif edildiğinde ve siz bunu kabul ettiğinizde, iptal olan turun değil dahil olduğunuz turun
programı ve koşulları geçerli olur.
● Kayıt olduğunuz turda gidilen yerler aynı, farklı veya benzer olabilir, zorluk derecesi daha kolay, daha zor veya aynı olabilir.
● Konaklama hizmeti ve konaklama tipi farklı olabilir
● Ulaşım seçeneği, uçak saatleri farklı olabilir
●

Dahil olacağınız tur ile ilgili ofisimizden alacağınız bilgiler dışında bu turun size göre olup olmadığını değerlendirmek ve tur
programını okumak sizin sorumluluğunuzdadır.
---------------------------------------------------------------TUR KAYIT KOŞULLARI:
Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si depozito alınır. 30 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.
Özel olarak hazırlanan turlar:
Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si veya tamamı ödenecek şekilde iki fiyat verilir. Tüketici/tüketiciler hangi tür ödeme
yapacaklarına kendileri karar verip firmamıza bildirir. 60 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.
---------------------------------------------------------------İPTAL KOŞULLARI:
Mücbir haller dışında Bukla, ilgili turun yeterli sayıya ulaşamaması dışında turu iptal etmez. Bukla tur tarafından iptali halinde sadece
tur ücreti iade edilir.
Kişiler tur hakkını 7 gün öncesinden bir başka kişiye devredebilir.
Yurtiçi Turları, tüketici tarafından;
●

Turun başlamasına 30 gün kalaya kadar yapılan iptallerde tüm ödeme,

Turun başlamasına 29-15 gün kalaya kadar yapılan iptallerde vergi, sigorta vs. gibi bedeller düşüldükten sonra kalan meblağın
%50'si iade edilir.
● Turun başlamasına 15 günden az sürede yapılan iptallede ise tüketiciye hiçbir iade yapılmaz.
●

---------------------------------------------------------------KOŞULLAR:
Kampanyalı dönemlerde çocuk indirimi de dahil olmak üzere hiçbir indirim geçerli olmaz.
Aynı anda 2 indirim uygulanmaz. (Ör: Grup ve çocuk indirimi)
Bukla Tur tur dinamiklerinden yaralanma, hastalık, ekipmanın arızası, izinler, hava koşulları, grup yapısı, müze ve ören yerlerinin
kapatılması/kapalı olması 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.
---------------------------------------------------------------TUR PROGRAMINDA GERÇEKLEŞEBİLECEK OLASI DEĞİŞİKLİK SEBEPLERİ
Konaklanacak otel ve pansiyonların durumuna göre programa tersten de başlanabilir.
Hava koşullarına göre manzara seyri açısından gidilen yaylaların sırası değiştirilebilir.
Hava ve yol koşulları sebebiyle gidilemeyen yaylaların yerine koşulların uygun olduğu başka bir yaylaya gidilecektir.
---------------------------------------------------------------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!

Fiyata Dahil Olanlar
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Profesyonel rehberlik hizmeti
3 gece konaklama
3 kahvaltı
2 akşam yemeği
Yılbaşı akşamı gala yemeği
Yılbaşı eğlencesi
Tüm geziler
Tüm ara transferler
Havaalanı transferleri
Müze & ören yeri girişleri
İkramlar & Sürprizler
KDV
Tursab zorunlu sigortası.
Güler yüz ve kaliteli hizmet
Horon & şarkılı türkülü yöresel eğlenceler

Fiyata Dahil Olmayanlar
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Trabzon’a ve Trabzon’dan ulaşım. (Uçak veya otobüs biletleri)
Öğle yemekleri
Otellerdeki ve yemeklerdeki tüm ekstralar
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

