KARTEPE & KARTEPE KAYAK TURU
1 GECE KONAKLAMALI 2 GÜN SINIRSIZ KAYAK KEYFİ

5 YILDIZLI İZMİT RAMADA HOTEL’de 1 gece yarım pansiyon konaklama
(akşam yemeği, açık büfe kahvaltı)
TUR TARİHLERİ: HER HAFTASONU (cumartesi sabahı hareket-pazar akşam dönüş)
1.GÜN İSTANBUL – KARTEPE KAYAK VE KAR KEYFİ TURU:
BAKIRKÖY DOĞTAŞ MAĞAZASI ÖNÜ
: 06:30
BEŞİKTAŞ YILDIZ CAMİSİ ÖNÜ
: 07:00
KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ KARŞISI
: 07:30
Belirlenen noktalardan belirlenen saatlerde hareketle yaklaşık 1,5 saatlik yolculuk ile Kartepe’ye varış. Planlanan varış
saatimiz olan 09:00’dan itibaren kayaksever ve snowboardcılar saat 16:00’ya kadar verilen serbest zamanda yaklaşık 7
saat kayak yapabilirler. Kayak yapmak istemeyen ve doğanın tadını ve karın keyfini çıkarmak isteyen misafirlerimiz ise
kızak , karda doğa yürüyüşü, sucuk ekmek sıcak şarap keyfi yapabilirler. Beyazlığın gizemi ile Kartepede başlayan
Kartepe Turumuza İzmit’de bulunan otelimize hareket ederek devam ediyoruz. Misafirlerimiz otelde akşam yemeklerini
alabilecekleri gibi İzmit’i gezme şansına da sahip olacaklardır.
2.GÜN KARTEPE KAYAK VE KAR KEYFİ TURU :
Otelde alınan açık büfe sabah kahvaltısı sonrası saat 08 : 00’ da otelden hareketle Kartepe kayak merkezine gidiyoruz.
Kartepe’de Kayak yapacak olan misafirlerimiz için akşam 16:30’ a kadar serbest zaman veriyoruz. Bu süre içerisinde
kayakseverler gün boyu kayak yapabilirler. Kayak yapmak istemeyen misafirlerimiz ise serbest zamanda kar üzerinde
doğa yürüyüşlei yapabilir, eşsiz fotoğraf kareleri yakalayabilir, Kartepe’de bulunan otellerin kafe ve restaurant
kısımlarından ücreti karşılığında faydalanabilirler. Kartepe’den belirlenen süre sonunda ayrılmamızla birlikte dönüş
yolculuğumuza başlıyoruz. İstanbul’ a varışımızın ardından sizlerle aldığımız duraklarda vedalaşıyruz.
ÜCRETE DAHİL OLANLAR :
Lüks araçlarla ulaşım ,çevre gezileri , araç içindeki ikramlar, otelde 1 gece yarım pansiyon konaklama,
ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR:
Müze ören yeri girişleri, öğlen yemekleri , yemeklerde alınan içecekler, skipass ücretleri , kayak malzemeleri
KONAKLAMA :

5 Yıldızlı Kaya Ramada Plaza Hotel’de 1 gece yarım pansiyon konaklama
(akşam yemeği, açık büfe kahvaltı)
Ramada Plaza İzmit Hotel
Uluslararası Ramada oteller zincirinin 5 yıldızlı otel konseptinin yüksek standartları ile tasarlanmış olan
Ramada Plaza İzmit, tüm konuklarını teknoloji, konfor ve estetik ile buluşturuyor.
Lobideki sıcak bir gülümseme ile başlayan hoş geldiniz karşılaması, Ramada Plaza İzmit deneyiminizin
başlangıcıdır. Kusursuz dizaynının özünde 147 Superior Oda, 16 Deluxe Oda, 3 JuniorSuit, 3 CornerSuit, 7
SeniorSuit, 4 Teras Suit ve 2 Engelli Odası olmak üzere toplam 182 Odası bulunmaktadır. Tüm genel alanlar ve
tüm odalarda limitsiz ve ücretsiz (kablolu ve kablosuz) internet kullanımı mevcuttur. Tüm misafirler, günlük
streslerinden arınmak için içerisinde kapalı havuzun bulunduğu Ramada Plaza İzmit Spa olanaklarından
ücretsiz faydalanabilirler. Ramada Plaza İzmit, Otobüs Terminali´ne ve Arasta Park Alışveriş Merkezi´ne
sadece yürüme mesafesindedir. İzmit şehir merkezine çok yakın olup, Cengiz Topel Havalimanı'na 12 km,
Sabiha Gökçen Havalimanı'na 72 km mesafededir.

