
 

 

BATI KARADENİZ TURU 
(Kastamonu –Safranbolu - Amasra) 

 1.GÜN:  Bursa’dan 23.30 da hareket ederek Yalova - İzmit – Bolu Güzergâhını takip ederek Sabah 

07.30 da Karaçomak Deresinin iki yakasına kurulmuş olan Kastamonu, Kurtuluş Savaşı’nda verdiği 

örnek mücadeleden sonra “Şehitler Diyarı” adıyla anılır olmuş. Turumuza Sivil mimarinin en güzel 

örneklerinden biri olan Vilayet Binası, Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı, Nasrullah Camii ve 

Meydanı, Liva Paşa Konağı, Kastamonu'nun en büyük evliyası ve aynı zamanda Kastamonu'nun 

manevi sahibi olan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin ziyaret edilmesi, oradaki şifalı Asa suyundan 

içilmesi  Hükümet Konağı, Saat Kulesi, Şerife Bacı Anıtı, İsmail Bey Külliyesi’ni panoramik olarak görüp 

şehir turu ve serbest zaman sonrasında Akşam Yemeği Ve Konaklama için Safranbolu’ya hareket 

ediyoruz. Konaklama Safranbolu Otelimizde. Aygür Otel 3* 

2.GÜN: Otelde alınan Sabah kahvaltımızın ardından gezimize başlıyoruz Burada; Cam Teras,  Mencilis 

Mağarası, Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Camii, Güneş Saati, Yemeniciler Arastası, İzzet Paşa Camii, 

Akçasu Kanyonu, Kaymakamlar Evi, lokum imalatı hakkında slâyt gösterisi sonrasında, Hükümet 

Konağı, Saat Kulesi, Dünya’nın nadir açık namazgâhlarından Hıdırlık Tepesini ziyaret edip fotoğraf 

molamızın ardından şehir turu için serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman sonrasında Fatih Sultan 

Mehmet tarafından “Çeşm-i Cihan buramı ola ?” (Dünya’nın Gözü ) diye adlandırılan Amasra’ya 

varıyoruz. Öğle yemeği molamızın ardından İhtişamını hala koruyan surlarla çevrili kent sokaklarında 

gezerken küçük bir adayı anakaraya bağlayan Kemere Köprüsü, Kilise Camii ve Çekiciler Çarşısı, 

Ardından Ağlayan Ağaç ve son olarak Osmanlılar döneminde Bahriyeyi Hümayun sonrasında mızıka okulu 

olarak da kullanılan Amasra Müzesi görüp, kentten ayrılıyoruz. Bursa’ya doğru yola çıkıyoruz. Akşam saat 

23.00 Bursa’ya varış       

GEZİ ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER: 
� Lüx Araçlar İle Ulaşım 

� Araç İçerisinde Yapılacak İkramlar  

� 3 * Otelde 1 Gece Y.P. Konaklama 
� PUSULA TURİZM Güvencesi  

� PUSULA TURİZM Rehberlik Hizmetleri 

� 1618 Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat 

Sigortası 

GEZİ ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 
� Otel Haricindeki Tüm Yemekler 

� Müze Ören Yeri Girişleri 

� Tüm Özel Harcamalar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUR ÜCRETLERİ 
2 / 3 Kişilik Odada Kişi 

Başı 
Tek Kişilik Oda 

00-02 Yaş 

 Çocuk  

02-06  

Yaş Çocuk 

06-12  

Yaş  Çocuk 

549 TL 639 TL 0,00 TL 399 TL 469 TL 



 

 

 

 

Şehirlerarası Ulaşımlarda, PCR Testi Uygulaması Hakkında; 

İçişleri Bakanlığımızın 20.08.2021 tarihli genelgesinde belirlediği önlemler çerçevesinde, paket turlarımızda 

kullanılan ulaşım araçları ile seyahat konusunda yapılan değişiklik; 6 Eylül 2021 sonrasında özel araç hariç, 

otobüslü turlar, uçaklı turlar, uçak, şehirlerarası transfer, tren, şehirlerarası otobüs gibi toplu taşımalarda yolculuk 

yapmak isteyen aşısız ve covid geçirmemiş kişilerden son 48 saate ait negatif sonuçlu PCR testi talep edilecektir. Bu 

çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu 

üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye 

göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya 

aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecektir. 

Turlarımızda tur başlangıcından itibaren 48 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış kişiye özel PCR testi tur 

süresince geçerli olacak olup, tur boyunca aynı kişilerin bir arada bulunacak olması sebebiyle ilave test yaptırma 

gereği olmayacaktır. 

 
� Turlarımızda kullanılan araçlarımız da yeni bir genelge yayınlanıncaya kadar tam kapasite ile hizmet verilecektir; 

sosyal mesafe kurallarına uygun olarak araçlarda oturma düzeni 1+1 şeklinde olacaktır.  
� Sertifikalı dezenfeksiyon şirketleri ile, belirlenen standartlarda araçlarımız düzenli olarak dezenfekte edilmektedir ve 

kayıt altına alınmaktadır 

� Turlarımızda yer alacak görevli personellerimizin sağlık kontrolleri rutin olarak yapılmaktadır ve gerekli belgelere 

sahiptirler 

� Paket tur satın alan misafirlerimizin otobüs veya diğer ulaşım araçlarına binişleri öncesinde biniş noktalarımızda tur 

ulaşım aracına kabul formu görevli personeller tarafından paylaşılarak imzalatılacaktır 

� Araçlarımıza biniş sırasında ateş ölçümü yapılacak olup, bu uygulama tur boyunca her gün rutin olarak 

tekrarlanacaktır. 

� Araçlarımız da koruyucu ekipman (maske, dezenfektan, eldiven) bulunmaktadır ve tüm misafirlerimiz 

kullanabilmektedir. 
� Misafirlerimiz ve personelimizin maske kullanımı zorunludur. 

� Araçlarımızın ön kapı ve arka kapı bölümlerinde araca binişlerde kullanılmak üzere dezenfektan 

bulundurulmaktadır. 

� Araçlarımızda tek kullanımlık bardak su haricinde ikram dağıtılmayacaktır. 

� Turlarımızın da belirli süreler içerisinde molalar verilerek araç havalandırılması sağlanacaktır. 

� Bagaj alırken ve teslim edilirken tek kullanımlık dezenfektan bezlerle silinecek 

� Rezervasyonunuzu oluşturma esnasında seyahat temsilcisi ile birlikte, HES uygulaması üzerinden kod ile sorgulama 

gerçekleştirilerek rezervasyon onaylanır. 

 

GENEL ŞARTLAR 

� Gezi Süresi hareket ve dönüş günü dâhil olmak üzere 2 Gece 2 Gün olup 1 Gece otel konaklamalıdır 

� Paket fiyatlarımız otel, ulaşım ve çevre gezilerini kapsamaktadır. Tur Paketlerinde uygulanan çocuk indirimleri iki 

yetişkin yanında tek bir çocuk için kullanılır. 0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir. 

� Turumuz; rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup ayrı düşünülemez. Kullanılmayan ulaşım, 

konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez. 

� Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa göre aynı standartlarda olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir. 
� Mola yerlerimiz; yoğunluk, tadilat vb. gibi mücbir sebeplerden ötürü mevki ve hizmet standartları açısından aynı 

olmak kaydıyla değiştirilebilir. 

� Program zamanlamasında (Gün içerisinde gezilecek ziyaret noktalarının sırasında veya günler arasında) 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 TURİZM 

kesinlikle sorumlu değildir. 



 

 

� Tur programında yer alan gece turları gibi ekstra turlar kişi sayısı ve mevcut personelin şartlarına bağlı olarak 

gerçekleştirilir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlar tüm yolcuların katılımı olmasa dahi gerçekleştirilecektir. Yol üzeri 

yapılacak olan ekstra turlarda; tura katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından şehre girmeden önce yer 

alan dinlenme alanlarına veya şehir merkezlerine yönlendirilecektir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlara katılmak 

istemeyen yolcular, mola yerinde beklemeyi kabul ederek tura katılmışlardır.  

� Ek Hizmet Bedelleri, Paket(ulaşım ve konaklama) fiyatın üstüne eklenerek total bir paket halinde taksitlendirilebilir. 

İndirimli statüsünde olan misafirlerimiz bu bedeli indirimli öderler. 

� Rezervasyon esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen ulaşım ve otel 

notlarının garantisi yoktur.  
� Uzun turlarımızda her gün sıra atlayacak şekilde yer değişimi (Rotasyon) olmaktadır. Kısa turlarımızda rotasyon 

uygulanmaz. Bu uygulama en az 4 (Dört) gece konaklamalı turlarda geçerlidir.   Araçlarda bulunan 3 ve 4 numaralı 

koltuk rehber ve yardımcısına aittir. 

� Turumuzda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde; iptal hakkı tur hareket tarihinden 20 gün öncesine kadar PUSULA 

TURİZM da saklıdır. Böyle bir iptal durumunda PUSULA TURİZM misafirlerine bizzat haber vermekle yükümlüdür.  

� 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı 

durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında bulundurulması 

zorunludur.  

� Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ile ilgili 

raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
� 1618 nolu zorunlu seyahat sigortası kapsamı Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin 

verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait özel 

harcamadır. 

� İptal Güvence Paketi satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir 

neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur ücretinin tamamı, 

hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır. 

� Tüm Kültür turları ürünlerimizde kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa sunulmuş olan paket tur içindeki 

rezervasyon sayısı yükseldikçe (Turun doluluk oranı arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu 

durumda ön ödeme almadan fiyat sabitleme yapılamamaktadır. 

� Yeterli katılım oluşmadığında en yakın hareket noktasına biletleme yapılarak misafirlerimizin tura katılımı 
sağlanabilir 

� Tur bitiminde varılacak saatler ile alakalı bilgiler paket programda yazdığı gibi olup, mücbir sebeplerle gelişecek 

gecikmelerden PUSULA TURİZM sorumlu değildir. Misafirlerimiz alındığı noktalarda bırakılacaktır.  

� Trafik Kanunu gereğince araçta bulunulan tüm seyahat sürecinde emniyet kemeri takılması zorunlu olup, aksi 

haldeki durumlarda PUSULA TURİZM sorumluluğu yoktur. 

� Araç içerisindeki kişisel tüm eşyaların sorumluluğu mola vb. yerlerde kişiye aittir. 

Not: 
Müzekart ve müze ören yeri girişleri (Belediye ve Özel İşletmeler dahil) tur ücretine dahil değildir. Tüm girişler 

misafirlerimiz tarafından ödenir. 

 
Tavsiyelerimiz: 
Gezi yerlerinde genelde yürüyüş yapacağımızdan dolayı bunu dikkate alarak hazırlıklı gelmenizi ve mevsim koşullarını 

düşünerek giyinmenizi tavsiye ederiz. (polar/kazak, şapka, güneş gözlüğü, yağmurluk vb.) İnceden kalına doğru bir 

giyimi tercih ediniz (yürüdükçe terler, durduğunuzda üşüyebilirsiniz). Ayakkabınız yürüyüşe uygun olsun (toprak, 

kaya, çamur, su vb.). Boğazlı bot ya da spor ayakkabı iyi olur. Küçük bir sırt çantanız bulunsun (yürüyüş sırasında 

elleriniz boş olmalı) Mutlaka yedek giyim, çorap ve ayakkabı alın. Varsa ilaçlarınız fotoğraf/video çekiyorsanız 
yeterince film, yedek pil bulundurmanız gerektiğini hatırlatır sizleri turlarımızda misafir etmekten mutluluk duyarız.A 

 

Konaklama Otelleri: 
Programda belirtilen oteller örnek konaklama tesisleridir. Yoğunluğa bağlı olarak konaklama bölgelerinde ve 

otellerinde aynı standartlarda olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir. 

  

 



 

 

 
 
Ulaşım Araçlarımız: 
Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri Kişi Sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Her turumuzda bulunan kişi 

sayısına göre aşağıda bulunan araç tipleri tayin edilir. Araçlarımızda kulaklık yoktur. Tv Üniteli araçlarda telefonunuzu 

şarj etmeniz telefonunuzun batarya ömrünüzü azalttığı için harici bir şarj aleti bulundurmanızı tavsiye ederiz. 

 

Otobüsler: (25 - 46 Kişi Sayılarında Kullanılır) 

Mercedes Travego/Tourismo 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı 
mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı  

Mıtsubıshı Safir 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, 

okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı  

Midibüsler: (17 - 24 Kişi Sayılarında Kullanılır) 

Isuzu Turkuaz – Otokar Sultan: 31+1 koltuklandırma, Yatar otobüs koltuklu, abs, asr, Klima, 1adet monitör, 1 adet 

buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı 

Minibüsler: (16'ya kadar Kişi Sayılarında Kullanılır) 

Vw Volt 15+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs Deri koltuklu, abs, asr, Klima, 1 adet buzdolabı, okuma 

lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı 

Mercedes Sprınter  15+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs Deri koltuklu, abs, asr, Klima, 1 adet 
buzdolabı, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı 

TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. 
En son yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar.04.12.2019 

 

 


