
05.00 Ertuğrul Metro İstasyonu, 

05.15 Beşevler Carrefour, 

05.20 Acemler,  

05.30 Kent Meydanı noktalarımızdan hareketle Araç içi ikramlarımız eşliğinde Sakarya 

22.30 civarında Bursa'ya varıyoruz ve bir sonraki 
üzere sizlere veda ediyoruz. 

TUR ÜCRETİ: 150 ₺ 

Fiyata Dahil Hizmetler: 

 Lüks Araçlarla Ulaşım 

 Araç İçi Kahvaltı Paketi 

 Milli Park Giriş Ücreti  

 Rehberlik Hizmetleri 
 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:

 Tüm Özel Harcamalar 

 Öğlen ve Akşam yemekleri 
 

TUR KATILIM DETAYLARI 

 Gezi Süremiz, gece 05.30’da Belirtilen noktalardan

planlanmıştır. Tur öncesi veya tur içinde hava muhalefeti deprem, sel, yangın v.b gibi sebeplerden do

yapılamayan turlarda Pusula Turizm

 Günübirlik Turlarımızda Çocuk İndirimi 

ve Koltuk verilmez. Karayolu taşı

tüm çocuklar için koltuk satın alınması zorunludur. Yetişkin ücreti tahsil edilir.

GÜNÜBİRLİK  

YEDİGÖLLER TURU 

YEDİGÖLLER TURU 

05.00 Ertuğrul Metro İstasyonu,  

noktalarımızdan hareketle Araç içi ikramlarımız eşliğinde Sakarya 
güzergâhını takip ederek Batı Karadeniz bölgesinin en 
zengin bitki örtüsüne sahip olan, ayrıca tabii yaşam alanı 
olan Yedigöller bölgesine hareket ediyoruz. Yolda 
tesiste vereceğimiz mola sonrası Yedigöller’e varıyoruz. 
Büyük göl terasında seyir molası veriyoruz. Eski Ge
üretme çiftliği alanı, İncegöl, Sazlıgöl, Kurugöl ve 
Nazlıgöl, Dilek çeşmesi çevresinde yapacağımız 
gezilerimiz sonrası Büyük göl çevresi, Seringöl, eski 
Alabalık üretme alanı, Deringöl, Şelale, Gülen kayaları 
geziyoruz.16.00 'da hareket ederek bolu şe
merkezinde vereceğimiz yemek ve serbest zaman 
sonrasında Saat 18.30'da Bursa’ya hareket ediyoruz. Saat 

22.30 civarında Bursa'ya varıyoruz ve bir sonraki Pusula Turizm organizasyonunda görüşmek 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 

Belirtilen noktalardan alınarak başlar. Ertesi gün akşam

planlanmıştır. Tur öncesi veya tur içinde hava muhalefeti deprem, sel, yangın v.b gibi sebeplerden do

Pusula Turizm Seyahat Acentesi'nin sorumluluğu yoktur. 

da Çocuk İndirimi Uygulanmaz. Tam Ücret alınır. 0-2 Yaş Çocuklardan ücret alınmaz 

Karayolu taşıma yönetmeliğinin 57. maddesi 10. ve 11. Fıkraları

tüm çocuklar için koltuk satın alınması zorunludur. Yetişkin ücreti tahsil edilir. 

 

 

noktalarımızdan hareketle Araç içi ikramlarımız eşliğinde Sakarya – Bolu 
ip ederek Batı Karadeniz bölgesinin en 

zengin bitki örtüsüne sahip olan, ayrıca tabii yaşam alanı 
olan Yedigöller bölgesine hareket ediyoruz. Yolda 
tesiste vereceğimiz mola sonrası Yedigöller’e varıyoruz. 
Büyük göl terasında seyir molası veriyoruz. Eski Geyik 
üretme çiftliği alanı, İncegöl, Sazlıgöl, Kurugöl ve 
Nazlıgöl, Dilek çeşmesi çevresinde yapacağımız 
gezilerimiz sonrası Büyük göl çevresi, Seringöl, eski 
Alabalık üretme alanı, Deringöl, Şelale, Gülen kayaları 
geziyoruz.16.00 'da hareket ederek bolu şehir 
merkezinde vereceğimiz yemek ve serbest zaman 
sonrasında Saat 18.30'da Bursa’ya hareket ediyoruz. Saat 

organizasyonunda görüşmek 

alınarak başlar. Ertesi gün akşam 22.30’da dönüş olarak 

planlanmıştır. Tur öncesi veya tur içinde hava muhalefeti deprem, sel, yangın v.b gibi sebeplerden dolayı 

Yaş Çocuklardan ücret alınmaz 

10. ve 11. Fıkraları gereği 3 yaş itibari ile 



 

 

 İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre 0-12 yaş arasında çocuklar araç ön koltuğunda 

oturmaları yasak ve tehlikelidir. 

 Turumuzda rehberlik, ulaşım, Yemekler ve çevre gezileri paket programdır. Ayrı düşünülemez. Tur 

içerisinde kullanılmayan ulaşım çevre gezileri v.b haklar iade edilmez. 

 Gezi Esnasında Kıyafet ve Gerekli Eşyalar; Seçtiğiniz Tur Tarih Mevsim Dönemine Göre Kolayca Giyip 

Çıkartabileceğiniz Tişört ve Sweatshirt, Kısa ve Uzun Kollu Gömlekler Rahat Yürüyüş Ayakkabıları, 

Yağmurluk, Mont Tercih Edilebilir. Şapka, Güneş Gözlüğü, Kamera, Fotoğraf Makinesi ve Şarjları Alınması 

Önerilir.  

 Araç İçerisinde TV Kullanımı için sağlık açısından kulaklık dağıtımı yapılmamaktadır.  

 Turumuzda Doğa yürüyüşü olduğundan, Ayakkabınız rahat yürüyüşe uygun olmalıdır.(toprak, kaya, çamur, 

su vb.)  

 Küçük bir sırt çantanız bulunmasını tavsiye ederiz. (yürüyüş sırasında elleriniz boş olmasında fayda vardır) 

 Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, unutulan, 

kaybolan, çalınan eşyalardan Pusula Turizm sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında 

Okula veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.  

 Fiyatlarımıza tur programında belirtilen detaylar dâhildir.  

 Yolcuların tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar 

ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

 Program zamanlamasında(gün içerisinde gezilecek vizit noktalarının sırasında) Hava Durumu, Yol Durumu 

vb. gibi nedenlerle Rehber gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. Mücbir sebeplerden (hava, yol, 

ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) veya misafirlerimizin rehberimizin verdiği zamanlamalara uymamaları 

sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Pusula Turizm kesinlikle sorumlu 

değildir. 

 20 Şubat 2014 Tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, Otobüslerde emniyet 
kemeri takmayan yolculara Trafik Kanununun 78/1-A maddesine göre 132 TL ceza uygulanabileceği 

Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Doğabilecek cezai işlemden Pusula Turizm sorunlu 

değildir. 
 


