İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI GÜNÜBİRLİK

Tur Kodu : BKL44
Zorluk: İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI GÜNÜBİRLİK
1 gün
345 ₺ 'den başlayan fiyatlar
●
●
●
●
●
●
●

Türkiye’nin en büyük longozu
Özel koruma altında longoz gölleri
Masmavi Karadeniz
Uçsuz bucaksız ince kum sahili
Yemyeşil orman
Sınırsız oksijen
Kuş cenneti

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

Program

1. Gün - İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI
Sabah İstanbul’dan ayrılarak Tekirdağ istikametine doğru TEM yoluna giriyoruz. (Yolda kahvalı ikramlarınız dağıtılıyor.) Yaklaşık
10:30-11:00 gibi İğneada'ya varmış oluyoruz. Yürüyüşe başlayacağımız yere kısa bir araç yolculuğu ile ulaşıyoruz. Yürüyüşümüz
yaklaşık 5 km sürecek Yürüyüş boyunca Bulanık Dere ve Longozu, Hamam Gölü ve Longozu, Saka Gölü Sahili ve Longozu,
Bulanık Meşe Ormanı göreceklerimiz arasında. Eğer şansınız varsa fotoğraflamaya doyamayacağınız kuş ve bitki türleri
göreceksiniz. Yaklaşık 3 saat sürecek yürüyüş sonrası öğle yemeğimizi almak için restauranta geçiyoruz. Yemeğin ardından
Limanköy'de bir kahve molası veriyoruz.
Limanköy'den ayrıldıktan sonra saat 16.30 civarı İstanbul'a dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Saat 20.00 civarı İstanbul'da oluyoruz.
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" 0-12 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.

●
●

3-12 Yaş Arasında Olup Tura %25'lik İndirimle Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı odada kalır. Ayrı odası yoktur.

---------------------------------------------------------------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 KAYIT KOŞULLARI :
●

Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si depozito alınır. 30 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN 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.
●

YURT İÇİ TUKETİCİ TARAFINDAN :
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.

---------------------------------------------------------------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
●
●
●
●
●
●
●
●

Profesyonel rehberlik hizmeti
Ulaşım
1 sabah ikramı
Tüm geziler
İkramlar
TURSAB zorunlu sigortası
KDV
Güler yüzlü kaliteli hizmet…

Fiyata Dahil Olmayanlar
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●
●
●

Öğle yemeği
Ekstra aktiviteler (kano, bisiklet, deniz kayağı, fayton vb.)
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

