
Çevreye duyarlı, maliyet tasarruflu, esnek 
şartlarda, güvenli bir şekilde Seyehat ediyor ve 
konfordan vazgeçemiyor’musunuz?
O zaman TÜRKİYE seyehatleriniz için güvenilir 
Adresiniz biziz.
Zamanın en güvenli ulaşım seçeneklerinden 
birini kullanarak Avrupa seyehatlerimizde 
yıllardır edindiğimiz derin tecrübelerimizden 
istifade edebilirsiniz.

Rota
Almanya – Avusturya – Slovenya – Hırvatistan –

Sırbistan – Bulgaristan – Türkiye

veya

Rota
Almanya – Avusturya – Macaristan – Sırbistan –

Bulgaristan – Türkiye

Her zaman yanınızda!
Profesyonel ve Bireysel

www.busreisen-istanbul.de

Gökgöz Reisen 

Hansemannplatz 1
(Ecke Alexanderstraße)

52062 Aachen

KONTAKT:
Tel.: +49 (0)241 – 474440 

Her zaman yanınızda!
Profesyonel ve Bireysel

www.busreisen-istanbul.de

KANITLANMIŞ
KALİTEMİZ İLE

GÜVENLİ VE KEYİFLİ
BİR SEYEHATE
VARMISINIZ?

www.busreisen-istanbul.de



Gidilecek

SUNLIGHT – ISTANBUL **

GRAND ANKA – ISTANBUL **

DEVREK CINAR HOTEL – ZONGULDAK **

HOTEL BOSTANCI – ZONGULDAK **

Kamp / kendin pişir kendin ye 

Seyahat bilgileri

Otobüs’lerimizde Sigara içmek yasaktır !
BAGAJ BİLGİLERİ
Sizlere üç değişik bagaj seçeneği sunuyoruz. 
(uzunluk + genişlik + yükseklik Maks. 160 cm) 
ve kişi başına bir el bagajı
1- Standart Bagaj ve el bagajı : ücrete tabi 
değildir.
2- ikinci extra valiz: 25 €
3- Üçüncü extra valiz: 35€
Bagaj ücretleri Otobüse biniş esnasında Kaptan
şöför’ümüze ödenir. Bildirilen boyuttuki bagajları
aşan bazı durumlarda müsade edildiği taktirde 
50€ karşılığında ücrete tabidir.

ÖRNEK : Üç bagajlı bir yolcu için ödeme planı= 1 
adet ücretsiz bagaj, 2. Bagaj 25 €, 3. Bagaj 35€ 
(25+35= 60 €)

İPTAL KORUMASI
Seyehatlerimizde bilet fiyatına iptal koruması dahil 
değildir.
-Ancak biletinizi okeylettikten sonra 8 gün içinde 
korumaya alabilirsiniz (kişi başı 8€ karşılığında).
-Hastalık durumunda rapor göstererek idari 
masraflar dışında 30€ karşılında biletinizi 
dondurabilirsiniz.
-Yurt dışı sağlık sigortası ve Bagaj sigortası için 
Seyehat acente mize danışmanızı öneririz.

ASGARİ YOLCU SAYISI
Yolcu sayımız asgari 20 kişi ile sınırlıdır 20 kişiye 
ulaşılamadığı taktirde seyehat tarihinden en geç 2 
hafta önce seyehat planı iptal edilebilir.

MİNİBÜS’ LERİMİZİN KULLANIMI
Yukarıda belirtilen kişi sınırlamasına ulaşılamadığı 
taktirde Modern minibüs lerimizin kullanımı söz 
konusu olabilir.
Minibüs’ lerimizde modern döşemeli koltuklar, 
Klima, Navigation, Buzdolabı, Radyo ve mikrofon 
sistemi mevcuttur.

YABANCI OTOBÜS’LERİN KİRALANMASI
Seyehatlerimiz temel olarak HPC Otobüsleri ile 
yapılmaktadır. Sezon yoğunluğunun yüksek olduğu 
zamanlarda kalitesi
kanıtlanmış Şirketlerden HPC adına kiralanmış 
Otobüsleri hizmetinize sunuyoruz.

KOLTUK REZERVASYONU
Rezervasyon sırasında koltuk seçimi kaliteli seyehat
etmenizi mümkün kılar. Fakat ender olarak bazı 
düzenlemeler de koltuk numaraları değişebilir, bu 
gibi durumlarda anlayışınıza sığınıyoruz.

OTOBÜS DÜZENİ
Tüm otobüslerimiz tam donanımlı, hijyen kurallarına
uygun modern mutfaklara sahiptir. Böylece siz 
değerli müşterilerimiz makul fiyatlara yiyicek ve 
içicek çeşitlerimizden faydalanabilir. Günlük 
gezilerde yiyecek ve içiceklerimiz sınırlıdır bu 
sebeple yanınıza az miktarda yiyecek ve içecek 
almanıza müsade edilir. Trafik güvenliği sebebiyle 
yanınıza soğutucu gibi aletler almanız yasaktır.

DEĞERLİ EŞYALAR
Misafirlerimiziden Otobüste değerli eşya 
bırakmamalarını rica ediyoruz. Herhangi hırsızlık 
durumlarında sorumluluk kabul etmiyoruz.
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