
 
 

 

Otobüsle Günübirlik 

Ankara gezisi 
  

13 Kasım 2020 hareketli 

 
 

1.Gün / 13 Kasım – 14 Kasım 2020 Antalya - Ankara 

 

7 Kasım’ı 8 Kasım’a bağlayan gece Antalya’dan 23:30’da hareket ediyoruz. 8 Kasım 

sabahı önce Sivrihisar’da bir kahvaltı molası veriyoruz. Ankara’ya varışımızın ardından 

Ankara Kalesi’ni ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdikten sonra serbest öğle 

yemeği molası veriyoruz. Yemekten sonra Eski Meclis’, Anıtkabir’i ve Millet Kütüphanesi 

Milli Mücadele Sergisi'ni ziyaret ediyoruz ve akşam yemeği için mola veriyoruz. 

 

2. Gün / 14 Kasım – 15 Kasım 2020 Ankara – Antalya Yemek sonrası dönüş 

yolculuğuna çıkıyoruz. 9 Kasım sabah saatlerinde Antalya’ya varıyoruz. Gezimizin sonu… 

 

FİYATLAR  

Kişi başı :  199.- TL      

04 – 10,99 yaş çocuk : 160. – TL 

 
0 – 2,99 yaş çocuk : Ücretsiz (Kucakta yolculuk yapar) 

 

KATILIM ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 

 Lüks otobüsle ulaşım 

 Profesyonel Rehberlik Hizmetleri 

 Programda yazan geziler 

 Seyahat sigortası 

KATILIM ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri 

 Müze ve ören yeri giriş ücretleri 

 

 

 

 



 
ARAÇLAR TUR ÖNCESİ HAZIRLIK VE YOLCULUKTA UYULMASI GEREKEN 

KURALLAR           

1) Otobüs içi klima filtreleri tur başlamadan önce temizlenir. 

2) Otobüs tur başlamadan önce "Çamaşır suyu" katkılı madde ile temizlenir . 

3)Otobüs tur başlamadan önce Hidrojenperoksit gazı ile dezenfekte edilir. 

4)Araç kaptanları ve rehber tura başlamadan önce sertifikalı maskelerini 

yenilerler. 

5) Tur başlamadan önce kaptanlar ve rehberlerin ateşleri ölçülür. 

6) Araç kaptanları ve rehberlerin HES kodları kontrol edilir. 

7) Araçlarda ön ve arka kapı girişlerinde bulunan dezenfekte ekipmanları ve 

yeterlilikleri kontrol edilir. 

8)Otobüs hareket saatinden yarın saat önce hareket noktasında kapıları ve 
bagajları kapalı olarak hazır olur. 

9)Hareket saatinden 10 dakika öncesi bagajlar ve yolcular yerlerine kabul edilir. 

10) HES kodu olmayan misafirler yolculuk yapamazlar. 

11) Tüm misafirlerin araca her binerken ateşi ölçülür ve kaydedilir. 

12) El bagajları kesinlikle bagaja konur, araç içine alınmaz. 

13) Misafirler araca her bindiğinde el dezenfaktörü kullanmak zorundadır. 

14) Kaptan ve tüm misafirlerin tüm seyahat boyunca maske takması 
zorunludur. 

15) Misafirler sabit koltuklarda oturur ve yolculuk boyunca koltuk değiştiremez. 

16) Maske değiştirmek gerektiğinde değiştirilecek maske araçta bulunan tıbbi 
atık kutusuna atılması zorunludur. 


