
PAMUKKALE-KARAHAYIT-LAODİKYA 

24 ŞUBAT 2018 TARİHİNE KADAR  KIRCI TERMAL HOTELDE  TAM PANSİYON KONAKLAMA 
İÇİN GEÇERLİDİR. 
 
Hareket yerleri ve Saatleri: 
21.30 İncirli Alfemo Mağazası Önü 
22.00 Mecidiyeköy Teknosa Mağazası Önü 
22.30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 
23.45 İzmit Halkevi Karşısı 
 
1. GECE : Yukarıda belirtilen hareket noktalarında siz değerli konuklarımızla buluşuyoruz. KOCAELİ-
SAKARYA-BİLECİK-AFYON  güzergahında gerekli molaları vererek yolculuğumuzu sürdürüyoruz. 
 
2. GÜN : Sabah yol güzergahında alacağımız Ekstra Kahvaltı sonrasında Hieropolis Antik Kentine doğru 
yola çıkıyoruz. ANTİK HAVUZ, PLUTONYUM, APOLLON TAPINAĞI, ROMA HAMAMLARI, 
ANITSAL ÇEŞME ve ANTİK TİYATROYU kapsayan gezimize başlıyoruz. SÜTUNLU CADDEDE 
yapacağımız yürüyüş ile ROMA KAPISINDAN geçerek NEKROPOL‘e ulaşacağız. Daha sonra Hierapolis 
gezimizi meşhur  travertenler üzerinde yapacağımız yürüyüş ile sonlandırıp Karahayıt’a varıyoruz. 
Günümüzde güzellik iksiri olarak isimlendirilen meşhur çamur banyosu ile başlıyoruz. Kaynağındaki 
sıcaklığını muhafaza eden Termal suyun dinlendirici özelliğinden faydalanıyoruz. Buradan öğle 
yemeğimizi almak üzere restaurantımıza geçiyoruz.  Öğle yemeğimizden sonra otelimize yerleşiyoruz. 
Otelimizde gün boyu otel aktivitelerinden ve termal havuzlardan faydalanıyoruz. Akşam Yemeği ve 
konaklama otelimizde. (PAMUKKALE) 
 
2. GÜN : Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından,Alışveriş için serbest zaman veriyoruz. Daha sonra, 
Laodikya Antik Kentini gezimizi yapıyoruz.  Gezimizden sonra  İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz. 
 
Ücrete Dahil Olanlar 
1 gece otelde konaklama 
1 sabah kahvaltısı 
1 öğle yemeği 
1 akşam yemeği 
Lüks araçlar ile ulaşım 
Rehberlik Hizmetleri 
Çevre gezileri 
Araç içi İkramlar  
Zorunlu Sigorta 
 
Ücrete Dahil Olmayanlar 
Tur programında ekstra olarak belirtilen tüm gezi & eğlenceler 
İlk gün yol güzergahında alınan sabah kahvaltısı 
Yol güzergahında alınan öğlen yemekleri 
Tüm öğünlerde alınan içecekler 
Tüm özel harcamalar  
 
Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız düşünülemez. Gezi 
süresi 1 gece 2 gündür. Otel konaklaması 1 gecedir . Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında turu 1 gün 
önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı Paytur’da saklıdır. Turun iptali durumunda Paytur, iptali 
bildirmek zorundadır. Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır. 0–6 
yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir. Tur içersinde kullanılmayan ulaşım, 
konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez.  
 
Notlar 
Rehberimiz programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir. 
Rehberimizin tur sırasında verdiği saatlere misafirlerimizin uymaması sonucunda, tur programında 
yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Paytur sorumlu değildir. Tur öncesi ve tur esnasında hava muhalefeti 
nedeniyle ve mücbir sebepler ile yapılamayan turlarda Paytur’un sorumluluğu yoktur. Turlarımız otel, 
otobüs, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür, ayrı ayrı düşünülemez. Rezervasyon 
esnasında koltuk sözü verilemez. Haftalık turlarda oturma düzeninde rotasyon uygulanır. En öndeki 4 



koltuk 2’şer sıra arkaya kayar. En arka sıradaki 4 kişi en ön koltuklara oturur. 
Araçlarımızda 3 ve 4 nolu koltuklar rehberlerimize tahsis edilir, misafirlerimize verilmemektedir. 
 
	


