Edirne’den Dupnisa Mağarası
İğneada&Longoz Ormanları Turu

TARİH : 16 Eylül 2017
SAAT :08.00-19.00
TUR NOKTALARI :EDİRNE-KIRKLARELİ –DEMİRKÖY- DUPNİSA MAĞARASI –İĞNEADA -BEĞENDİK KÖYÜLONGOZ ORMANLARI
Sabah kahvaltı sonrası belirlenen saatte Edirne’den hareketle Kırklareli merkez çay molası . Kırklareli
merkezde kısa alışveriş sonrası Istranca Ormanları içinden Dupnisa Mağarası’na hareket .Dupnisa
Mağarası’na varış ve inceleme gezisi ardından Demirköy’e hareket .Demirköy de tanıtım ve öğle yemeği
molası ardından İğneada’ya doğru yol alıyoruz. İğneada’ya varış kısa Longoz Gölleri yürüyüşü (Erikli
Longoz Gölü-Mert Longozu Gölü inceleme gezisi ) . Türkiye-Bulgaristan sınırı Beğendik Köyü ne hareket
köyde sahil gezisi özel izin alınırsa sınır taşı noktası olan Mutlu (Rezvo) Dere kenarını ziyaret. ( Özel izinle
sınır noktasına kadar gidilmeye çalışılacaktır.) Günübirlik programımızın sonunda İğneada Limanköy ve
İğneada merkezde kısa gezinti sonrası katılımcıların başvurusuna göre Edirne’ye yada genel isteğine
göre İstanbul’a doğru hareket.

SON BAŞVURU TARİHİ : 1 AĞUSTOS 2017
ÖN BAŞVURU KAYIT LİNKİ : https://goo.gl/forms/8lUZwBodAJjJz4qv2
EXTRA HARCAMALARINIZ :
Alışverişler,Öğle yemeği ( Yöresel ızgaralar ve mevsimine göre taze balık-salata- –meze-Diğer içkiler
extradır )

ÖNEMLİ NOTLAR :
1-Günübirlik turun sonunda akşam Pınarhisar (19.00 sonrası) Kırklareli (19.30 sonrası ) merkezden Edirne
(20.30 sonrası ) İstanbul veya çevre yerlere otobüs yolculuğu planlayabilir.
2- Kırklareli-İğneada Turu katılımcıların isteğine göre 2 gün bir gece İğneada kahvaltı dahil konaklamalı
olarak ta organize edilebilir. Bu durumda tur güzergahına Kıyıköy ve Vize’de dahil olur ve 2. Gün sonunda
katılımcılar İstanbul’da belirlenen noktaya ulaştırılır. ( Otogar ve Havaalanı Saat: 19.00 ) Bu şekilde tur
daha çok ilginizi çekiyorsa bu durumu başvuru linkinin açıklama kısmına not olarak yazınız lütfen …Bu
şekilde turun Ücreti Kişi başı :280 TL dir. Detaylandırılmış program ve içerik katılımcılardan alınan ön
talep sonrası anında sunulacaktır.
3-Bu programa günlük Katılım sayısı azami 36 kişidir. Eğer fazla başvuru olursa diğer günlerde de etkinlik
açılabilir.
ETKİNLİK ÜCRETİ (GÜNÜBİRLİK ) :
18 kişilik Lüx Minubüste kişi başı 90 TL

( En az 15 kişi kayıt olması olması halinde )

26 kişilik Lüx Minübüste

( En az 22 kişi kayıt olması olması halinde)

85 TL

Ulaşım+Alan klavuzluğu+Araç içi ikramlar+atıştırmalıklar
ORGANİZASYON :TURSAB ÜYESİ SEYAHAT ACENTASI İŞBİRLİĞİ İLE YAPILACAKTIR

