SAFRANBOLU

Gezi Tarihi :

7-8 Nisan 2018 ( Cumartesi-Pazar ) - (Otobüs ile)

GEZİ PROGRAMI
06 Nisan 2018 ( İSTANBUL - SAFRANBOLU )
Aşağıdaki saatlerde ve duraklardan, geziye katılacak misafirler alınacaktır.
23.00 - BAKIRKÖY / İNCİRLİ
23:30 - MECİDİYEKÖY
24:00 - KADIKÖY - EVLENDIRME DAİRESİ önü

İstanbul’dan Safranbolu’ya doğru gezimize başlıyoruz.
7 Nisan 2018 - Cumartesi
Safranbolu merkez ve Bağlar Mevkii, İncekaya Köyü(Gayza Köyü ve Su Kemeri) ve Tokatlı
Kanyonu
8 Nisan 2018 – Pazar
Yörük Köyü, Konarı Köyü ve Kanyonu
GEZİ ÜCRETİ:
Gezi ücreti; Nakit veya kredi kartına tek çekim ödemelerde

; 350- TL/kişi

İş Bankası Maksimum Card kredi kartına 4 taksit seçeneğinde ise ; 385-TL /kişi
Tek kişilik konaklama farkı gecelik ; 100 - TL’dir.
Fiyata Dahil Olanlar







Otobüs ile Ulaşım
1 gece Konaklama (Birbirine yakın iki otelde konaklama yapılacaktır)
Pazar Günü sabah Kahvaltısı
Şehir turları ve köylere ziyaret
Rehberlik ve Fotoğraf danışmanlığı
Seyahat sigortası

Fiyata Dahil Olmayanlar




Otelde yapılan extra harcamalar ve içecekler
Öğlen ve akşam yemekleri
Müze ve ören yerleri vb giriş ücretleri

KESİN KATILIM:
Bu gezimiz 25-40 kişi arasındaki katılımla gerçekleştirilecektir.


Geziye katılmak isteyen üyelerimiz kesin kayıtlarını 22 Mart 2018 – Perşembe
gününe kadar İFSAK sekreteryasına yaptırabilirler.
Sorularınız için, ( Sekreterya Telefonu : 0212 292 42 01 – 292 18 07 ) veya
iletisim@ifsak.org.tr iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz.



Belirtilen tarihe kadar kesin kaydını ve ödemesini yapmayan üyelerimizin yerine yedek
listede yer alan üyelerimiz davet edilecektir.



Gezi ücretinin yarısını 22 Mart 2018 - Perşembe tarihine, bakiyesinin de 02 Nisan
2018 Pazartesi tarihine kadar yatırılması zorunludur.
( Gezi başlangıç tarihinden 10 gün öncesine kadar yapılacak rezervasyon iptallerinde,
gezi katılım ücretinin yarısı iade edilir. Gezi başlangıç tarihinden 10 günden kısa iptallerde
gezi ücreti iade edilmez.)



Ödemelerinizi aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz.
İFSAK İSTANBUL FOTOĞVE SİNEM AMAT DERN İKTİSADİ İŞLETME–
İş Bankası, Galatasaray Şubesi,

IBAN: TR56 0006 4000 0011 0111 8719 14 numaralı hesaba EFT ile veya


İFSAK sekreteryamıza nakit ödeme ve/veya kredi kartı ile de ödeme yapabilirsiniz.



Katılımın planlanandan az olması durumunda yeni bir maliyet hesaplanarak, gezi ücreti
değiştirilebilir veya katılımcı sayısına göre gezi iptal edilebilir.

NOTLAR:






Gezimiz bir FOTOĞRAF gezisi olup, dernek üyelerimize ve yanında getireceği misafirine
yönelik olarak hazırlanmıştır.
Gezimize katılacak misafir kişilerin, gezimizin fotoğraf amaçlı olduğunu bilerek
gelmelerini rica ederiz.
Gezimiz, kar amaçlı olarak düzenlenmemektedir.
Gezi sırasında, spontane gelişebilecek ortamlar için, katılımcıların genel isteği
doğrultusunda, fotoğraf çekme amaçlı kısa duruşlar gerçekleştirilebilinir.
Mevsim şartlarına uygun giysiler, yağmurluk, (Şapka, gözlük vb) almanızı ve tripod ,
yedek pil, yedek hafıza kartları getirmenizi öneririz.




Yolculuk sırasında araçta sigara içilmez.
Otobüste yer numaraları müracaat sırasına göre verilecektir.



Birbirine yakın iki otelde konaklama olacaktır. Konaklama yapılacak otellere yerleşim
başvuru sırasına göre yapılacaktır.
Gezilerimiz TÜRSAB turizm belgesi sahibi araçlar ile gerçekleştirilmektedir.



BİLGİLENDİRME



Genel olarak tüm gezilerimizde ihtiyaç duyabileceğiniz mutlaka yanınızda
bulundurmanızı rica ederiz. Müze Kartınızı, internet üzerinden de satın alabilirsiniz.
Müze kart almak için başvuru linki (https://www.muze.gov.tr/muzekart )

NOT: Bu bir fotoğraf gezisi olup, gezi sırasında hava ve fotoğrafik koşullara göre gezi
sorumlusu her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Katılımcılar yukarıdaki şartları kabul
etmiş sayılır.
Keyifli bir seyahat olması umuduyla,
İFSAK Yönetim Kurulu adına,
Gezi Birimi

