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HAFTA SONU PROGRAMLARI 
 

Sevgili Hacettepeliler, 

Yemyeşil dağların yamacında, eşsiz deniz manzarası ve canlı müzik eşliğinde akşam yemeği 

için hafta sonu İnkumu Tesisleri’nde olmak ister misiniz? 

 

Hacettepe Üniversitesi mensup, mensup yakınları, öğrenci ve mezunlarımız için                     

28 Eylül – 11 Kasım 2018 tarihleri arasında hafta sonu gezi programları planlanmıştır. 

 

 Hafta Sonu Gezi Program Tarihleri 

•   28 Eylül - 30 Eylül  ( 2 gece 2 gündüz konaklamalı ) 

•   05 Ekim - 07 Ekim  ( 2 gece 2 gündüz konaklamalı ) 

•   12 Ekim - 14 Ekim  ( 2 gece 2 gündüz konaklamalı ) 

•   19 Ekim - 21 Ekim  ( 2 gece 2 gündüz konaklamalı ) 

•   26 Ekim - 29 Ekim  ( 3 gece 3 gündüz konaklamalı ) 

•   02 Kasım - 04 Kasım ( 2 gece 2 gündüz konaklamalı ) 

•   09 Kasım - 11 Kasım ( 2 gece 2 gündüz konaklamalı ) 

 

Cuma günleri saat 18:00’da Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünden 

İnkumu’na hareket, araçta kumanya ikramı, 23:00 tesise varış. Cumartesi günü kahvaltı sonrası 

Mugada gezisi, öğle yemeği sonrası Amasra gezisi ve İnkumu tesisinde canlı müzik eşliğinde 

akşam yemeği, Pazar günü kahvaltı sonrası Safranbolu gezisi ve Ankara’ya dönüş. 

 

Programa Dahil Olan Hizmetler 

• Ulaşım, konaklama, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri 

• 2 gece 2 gündüz kişi başı 225TL ( Personel, Emekli, Mezun ) 

• 26 Ekim – 29 Ekim tarihleri arasındaki program 3 gece 3 gündüz kişi başı 275TL  

• İki kişilik odada tek kişi 275TL 

• Kurum dışı iki kişilik odada kişi başı 250TL 

Kurum dışı iki kişilik odada tek kişi 300TL 

• 0-6 Yaş ücretsiz, 6-12 yaş %50 indirimlidir. 

• Başvuru sırasında %25 peşinat alınacak olup, konaklama sonunda geri kalan ücret kredi 

kartı veya nakit olarak ödenecektir. 

• Fiyatlarımıza KDV dahildir.  

 

Rezervasyon: 0 (312) 305 24 96 – 305 12 10 
NOT:  Belirtilen tarihlerde yeterli sayıya ulaşılamadığında o tarihteki gezi programı 

iptal edilecektir. 


