İĞNEADA / ARABANI AL GEZELİM

"ARABANI AL GEZELİM"
Herkesin özel arabası ile katılabildiği butik bir gezidir... İstanbul'da buluşuyor ve hep beraber
araçlarımızla İğneada'ya geliyor, rotamızı rehberimizin yönlendirmesi ile adım adım
keşfediyoruz
Sosyal mesafemize dikkat ederken, maske ve el dezenfektanını eksik etmiyoruz. Rehberimizi
özel hazırlanmış kulaklıklarımız ile takip ediyoruz. Bakanlık onayı almış otellerde konaklıyor
hayatı yaşamaya devam ediyoruz.

Tur Hakkında

1 GECE KONAKLAMALI İĞNEADA GEZİSİ
Trakya'nın incisi, dünyada sadece 5 yerde var olan Longoz Ormanları.. Farklı ekosistemi ile
671 çeşit bitki örtüsü, Karadeniz'in batıdaki en uç noktası ve aynı zamanda Bulgaristan
sınırındaki denizi, 22 km. uzunluğunda eşsiz kumsalı, doğası, nehir ve deniz üçlemesi ile
gezmeye doyulmayacak, Limanköy, Beğendik Köyü, Dupnisa Mağarası ile Keyifli bir hafta
sonu gezisi ve bol bol doğa fotoğrafları çekme imkanı...

KİŞİ BAŞI 650 TL
TEK KİŞİLİK ODA FARKI 150 TL
GEZİMİZDE EKSTRA TUR YOKTUR.

Uzman Ekibimiz Tarafından Hazırlanan Gezi Rotamız

1.GÜN / İSTANBUL - İĞNEADA
Tüm araçlar ve konuklarla saat 06:20'de Beylikdüzü Bauhaus Otoparkında buluşuyoruz.
Buluşma yeri için konum ve tüm bilgilendirme iletişim grubundan yapılacaktır.
Buluşma yerimizden otelimize olan mesafemiz yaklaşık 193 km... Ve bu da 3-3.5 saatlik bir
yola karşılık geliyor.
Öğleye doğru İğneada'ya varışımız ile birlikte bölgenin en güzel ve tek SPA merkezine sahip
oteli 5*lı İğneada Resort Hotel'e geliyoruz. Odaların müsait olması durumunda odalarımıza
yerleşiyor ve ardından saatimizin uygunluğuna göre öğle yemeğimiz için İğneada Balık
Restaurantına geçiyoruz. (Öğle yemeğimiz dahildir.) Menüde salata, soft içecek, tatlı ve Ana
yemek olarak Levrek, Çupra, Mezgit veya Hamsi seçeneklerinden birisini alabileceğiz.
(İsteyen konuklarımız; fiyat farkını vererek, Kalkan Balığı, Lüfer veya Barbun/Tekir de
yiyebilirler.)

Öğle yemeğimizin ardından, Karadeniz'in aksine durgun ve dalgasız denizi ile dikkat çeken
İğneada'nın eşsiz coğrafyasını, bölgeye hakim yerel rehberimiz Hüseyin Çomak eşliğinde
arabalarımızla birlikte gezmeye başlıyoruz.

Istranca Nemli Ormanlarının da bir parçası olan, doğal ve zengin bir bitki örtüsüne sahip,
yayvan ve iğne yapraklı ağaçlarıyla bilinen, yeşilin her tonuna sahip Longos Ormanlarını
geziyoruz. Sarı Bataklık Süseni, Göl Soğanı, Su Sümbülü, Hasırotu, Nilüfer, Göl Kestanesi,
Kofa Otu, Kamış ve sayamadığımız kadar süs bitkileri. Ayrıca kımızı kantarondan, kekik otuna
kadar yüzlerce şifalı bitkiyi de burada bulmak mümkün. Ardından, Limanköy / İğneada
Limanı, Beğendik Köyü gibi birçok güzel noktayı gezip, fotoğraflar çekip İğneada'yı birlikte
keşfedeceğiz. Bu arada hatırlatalım İğneada Demirköy'e bağlı ve Demirköy Fatih Sultan
Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında kullandığı toplar buradaki dökümhanelerde hazırlanmış.

Akşam Yemeğimiz ve konaklamamız 5* İğneada Resort Hotel'de. O gece sahilde ateş başında
içeceklerimiz eşliğinde, sohbet ediyoruz.
Otelimiz aynı zamanda oldukça kaliteli bir SPA Merkezine sahiptir ancak orada olduğumuz
tarihte, Corona virus tedbirleri çerçevesinde SPA Merkezinin açık olup olmayacağı henüz
bilinmemektedir.
SPA imkanlarının açık olması halinde, hamam, sauna, jakuzi, havuz, masaj gibi aktivitelerden
faydalanmak isteyenler yanlarında mayolarını getirmeyi unutmasınlar. Ayrıca
otelimizin plajından da denize girme imkanımız olacak.

2.GÜN / İĞNEADA - İSTANBUL
Sabah yapacağımız zengin çeşitli kahvaltımız sonrası, İğneada'da gezimize devam ettikten
sonra. Öğle Yemeğimizi yine 5 yıldızlı otelimizin bizlere özel hazırlayacağı barbekü keyfi ile
içecekler eşliğinde sucuk-köfte şeklinde alıyoruz. Ardından Sarpdere Köyü yakınlarındaki,
Istranca Dağlarından derin vadilerle yarılmış, Demirköy ilçesindeki, 2720 metre uzunluğa

sahip, doğa harikası Dupnisa Mağarası'nı geliyor ve gezmeye başlıyoruz. Kuru, Sulu ve Kız
Mağarası olmak üzere 3 bölümden oluşan bu mağara gerçekten görülmeye değer. Sarkıt ve
dikitleri, göl bölümü ile keşfedilmeye hazır bir cennet adeta. Gezimizi tamamladıktan sonra
İstanbul için dönüş yolculuğuna geçiyoruz.
Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetlerimiz

* 5* İğneada Resort Hotel'de 2 kişilik odada 1 gece konaklama
* 1 adet sabah kahvaltısı (Otelimizde)
* 2 adet öğle yemeği (Balık Restaurantında ve Otelimizde barbekü olarak)
* 1 adet akşam yemeği (Otelimizde)
* Profesyonel Rehberlik Hizmeti
* TURSAB 1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası
Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetlerimiz

* Ulaşım
* Müze veya Ören yeri girişleri
* Yemeklerde belirtilen içecekler dışındakiler
* Tüm özel harcamalar
GEZİMİZDE EKSTRA TUR YOKTUR.
Buluşma Yeri ve Saati

İĞNEADA GEZİMİZ İÇİN KONUKLARIMIZA HAREKET YER VE SAATLERİ TAVSİYEMİZ:
15 Ağustos Cumartesi sabahı kendi araçlarımızla yola çıkıyoruz.
Kadıköy'den 05:30 gibi çıkabilirsiniz.
Mecidiyeköy ve civarından 05:45 gibi çıkabilirsiniz.
Bakırköy'den 06:00 gibi çıkabilirsiniz.
Tüm araçlar ve konuklarla saat 06:20'de Beylikdüzü Bauhaus Otoparkında buluşuyoruz.
Buluşma yeri için konum ve tüm bilgilendirme iletişim grubundan yapılacaktır.
Tura Çıkarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

REVE TOUR 2020 YAZ GEZİLERİNDE UYGULANACAKTIR
TUR ÖNCESİ:
Sağlık ve Turizm bakanlıkları, epidemiyoloji uzmanlarından almış olduğumuz tavsiye ve

direktifler tur öncesi misafirlerimize aktarılacaktır.
Misafirlerimizden ve tura katılacak personelimizden son 14 gün içerisinde bulundukları
yerler, varsa kronik rahatsızlıkları, Covid19 geçirip geçirmedikleri ile, hastalık geçirenler ile
olası temasları hakkında bilgilendirme alınacaktır.
Tur çıkış saatine kadar Covid19 belirtileri gösterip göstermedikleri takip edilecektir.

TUR SIRASINDA:
Tur rehberlerimiz ve tüm personelimiz kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun
şekilde hareket edecektir.
Tur araçlarında ilgili resmî kurumlar tarafından ilan edilen kurallara uyulup uyulmadığı
acentemiz ve tur sırasında rehberimiz tarafından kontrol edilecektir.
Tur rehberimiz tüm katılımcıları gezi sırasında kurallara uygun şekilde tıbbi maske takmaları
gerektikçe maskeleri değiştirmeleri, el antiseptiği kullanmaları, yüksek sesle konuşmamaları
ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarabilir gerek görüldüğü takdirde tura
devam etmemeleri yönünde karar verebilir.
Aynı aileden olanlara ayrıca sosyal mesafe kuralı uygulanmayacaktır.
Tur, gezi boyunca sterilizasyonu önceden yapılmış kablosuz mikrofon ve kulaklık sistemi
kullanılacaktır. Bu aletler tur boyunca kişiye özel kalacaktır.
Tur sırasında verilecek serbest zamanlarda (fotoğraf çekimi, alışveriş ve benzeri…)
rehberimizin belirleyeceği çerçevede kurallara uygun hareket edilmesi istenecektir.
Tüm müze, ören yeri, dinlenme tesisleri, otel ve benzeri yerlere girişlerde koruma tedbirleri
hakkında bilgi verilir ve katılımcıların bu kurallara uymaları istenecektir.
Kalabalıklardan uzak durmak adına randevu ile otel ve lokantalara gidilecek maksimum
konfor sağlanmaya çalışılacaktır. Konaklama, dinlenme tesisleri ve benzeri alanlarda tur
rehberi saat planlaması yapacaktır.
Eldivenlerin doğru kullanılması bulaşma riskini arttırabileceği için rehberler ve tur
katılımcıları eldiven kullanmamaktadır. El hijyenine ayrıca dikkat edilecektir.

TURDAN SONRA :
Katılımcılar, tur programına dahil olan yerler hakkında rehber ve personelimiz 14 gün
boyunca bilgilendirme alacak ve gerekli gördüğünde misafirlerimiz ile paylaşacaktır.
Vize İşlemleri

Yurt içi gezilerimizde, misafirlerimizin geçerli bir kimlik kartı bulundurmaları
gerekmektedir.
Genel Şartlar

Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız
düşünülemez.
Acentemiz, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı
tutar.
Acentemiz ,organize etmiş olduğu gezi için yeterli katılımcı olmaması durumunda, turu
iptal edebilir. Tur iptali 21 gün öncesinden sizlere bildirilir. Bu gibi durumlarda
gezimizi arzu ederseniz diğer müsait olan bir tarihe kaydırabilir ya da ödemiş olduğunuz
ücreti iade ederiz.
Tur paket ücreti, TL olarak da tahsil edilebilmektedir. Kredi kartlı tek çekim ve taksitli
satışlarda banka ve aracı kurumların uyguladıkları kart komisyonları tutara
eklenmektedir.
Yapılan ön rezervasyon, gezi bedelinin en az % 50’sini yatırılması ve satış sözleşmesinin
karşılıklı imza altına alınması ile kesinleşir. Bakiyenin en geç, gezi hareket tarihinden
yurt içi gezilerde 21 gün, yurt dışı gezilerde 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir.
Anılan süreler içinde, belirtilen ödemeler gerçekleşmez ise, yapılan rezervasyon iptal
edilir.
Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.
1571 Sayılı Kanun gereği seyahat acenteliği faaliyetlerine ilişkin zorunlu paket tur
sigortası yapılmaktadır. Tur paket fiyatına dahil olan bu sigorta acentenin iflası veya
herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Daha kapsamlı
Seyahat Güvence Paketi ve/ve ya Sağlık sigortası değildir, tedavi ve benzeri masrafları
karşılamaz. Bu tür çok kapsamlı bir sigorta paketi satın almak, misafire ait özel
harcamadır. Acente ayrıca belirtilen koşul ve ücretler doğrultusunda çok kapsamlı
Seyahat Güvence Paketi yaptırmanızı önerir, ve yaptırılmasına aracılık eder.
Üç kişilik (Trp) odalar otellerin müsaitliğine bağlı olup, oteller tarafından konfirme
edilmemesi durumunda oda tipi değiştirilmelidir. Bu durumda oluşacak Single oda farkı
misafirlerimizden talep edilir. Trp odalarda 3.yataklar ek yatak veya sofa bed olup,
standart yataklardan küçüktür. Tur öncesi lütfen bizimle temas kurup bilgi alınız.
Gidilen ülkelerdeki otellerde alınacak olan kahvaltıların içeriği Türk kahvaltısı değildir.
Çocuk indirimleri, 2 yetişkin ile aynı odada kalmaları halinde geçerlidir.
Rehberimiz, turlarımızın içeriğine bağlı kalarak, turların günlerinde değişiklik
yapabilir.

Kayıt esnasında, pasaportta geçen isim, doğum tarihi, pasaport numarasının sisteme
girilmesi gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı
bilgilerden oluşacak uçak bileti iptal veya değişikliklerinin maddi bedeli misafirlere
yansıtılır.
Uçak biletinin paket program fiyatına dahil olduğu durumlarda hava yolu kuralları
geçerli olup, iptal, iade ve değişiklikler hava yolu kuralları dahilindedir.
Programlarda belirtilen uçuş saatleri THY ve diğer yerel taşıyıcılardan alınmıştır. Uçak
saatlerine gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçak iptalinden, uçağın teknik
aksaklıklarından dolayı ortaya çıkabilecek rötarlardan, yolcunun yurt içi veya yurtdışı iç
hat uçuşlarını / bağlantılarını kaçırmasından kaynaklanan aksaklık veya doğabilecek
problemlerden acentemiz kesinlikle sorumlu tutulamaz.
Programda belirtilen ülkelerarası ve iç hatlarda uçulacak olan havayollarının yerine
başka bir yerel taşıyıcı / taşıyıcılar ile uçulabilir. Dolayısıyla aktarma noktaları artabilir
ve saatler değişkenlik gösterebilir. Bu durumdan acentemiz sorumlu tutulamaz.
Programda verilen yol mesafeleri resmi KM mesafeleridir. Ancak trafik, hava şartları,
yol çalışmaları, gidilen ülkenin coğrafi konumu ve yol şartları gibi durumlar ile
karşılaşıldığında verilen yaklaşık süreler değişebilir.
Misafirlerimiz, ilan edilen bagaj adet ve ağırlığı dışında her türlü fazla bagaj tutarından
sorumludur. Lütfen acentemizden bagaj ağırlığı ve adedi hakkında bilgi alınız. Bagajın
hasara uğraması ve ya bagaj kaybı gibi durumlarda acentemiz sorumlu değildir ama ,
sorunun çözümü için elinden geleni yapacaktır. Bagajların ya da el çantalarının içinde
fotoğraf makinesi, cep telefonu bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası para gibi değerli
eşyalar bırakmayınız. Kayıp bagaj problemlerini kapsayan sigorta yaptırabilirsiniz
Konaklama tesislerinin önceden ilan ettiği otellere yerleşme ve otellerden ayrılma
saatlerine uymak zorundayız.
Grup liderleri turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür.
Misafirlerimiz ise her aşamada tur ile ilgili tüm bilgileri noksan ve doğru olarak
aldığından emin olmalıdır. Genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan
noksan veya dolaylı yoldan verilen bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek
sonuçlardan acente sorumlu tutulamaz.
Grup içerisinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan kurallara ve tur
liderine uymayıp bireysel davranışlar sergileyen misafir, bu davranışlarından dolayı
oluşabilecek tüm zarar ve ziyandan diğer katılımcı ve acenteye karşı sorumlu olup,
doğacak tüm zararları karşılamakla mükelleftir.
Gidilen ülkelerdeki yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel

güvenlik için önerilen şekilde davranmak, misafirlerimizin sorumluluğu altındadır.
Gezinin başında programda belirtilen buluşma noktası ve buluşma saatinde tur lideri
rehberle buluşmayı kaçırması, dolayısıyla geziye katılamama, uçağı kaçırma, otobüsü
kaçırma gibi durumlarda katılımcıya tur ücret iadesi yapılmayacağı gibi başka bir gezi
ile değişim talep edemeyeceğini katılımcı kabul ve taahhüt eder.
Sınır kapılarında veya havalimanlarında gümrük sahalarında olması muhtemel sorunlar
nedeniyle, sınır geçişinin yapılamaması, ilgili ülkeye girilememesi durumunda acentenin
bir sorumluluğunun olmayacağı katılımcı tarafça kabul ve taahhüt edilmiştir.
Gezi ve tur esnasında yavaş veya dalgınlıkla tur liderini kaçırıp gezi yerinde kaybolma
veya tek başına kalması halinde misafirimizin uğrayacağı veya vereceği ilave
bedellerden katılımcı sorumlu olup, acente nezdinde bir talepte bulunmayacağını bu tür
giderler nedeniyle mahsup ve/veya iade talebinde bulunmayacağını katılımcı, kabul ve
taahhüt eder.
Gezi ve tur esnasında öngörülemeyen sebeplerle daha fazla zaman harcanması ve
programda anlık değişiklik yapılması halinde inisiyatif dışı oluşan bu değişiklik
nedeniyle acentenin bir sorumluluğu yoktur.

