
BAHAR SEZONUNA ÖZEL

KAPADOKYA TURU

2 GECE 3 GÜN YARIM PANSİYON KONAKLAMALI

(1 GECE OTEL KONAKLAMALI)

Satın aldığınız turu “zorunlu seyahat sigorta poliçesi” ile güven altına alıyoruz.
Turizm Bakanlığı’ndan kokartlı profesyonel rehberler eşliğinde gezimiz, 4 veya 5* Otellerde 1
gece Y.P konaklama,( 1 sabah kahvaltısı ve 1 akşam yemeği ), Lüks otobüsler ile ulaşım, 
Çevre gezileri ve Tatilbugün ikramlarını kapsamaktadır..

1:GÜN İSTANBUL-KAPADOKYA

Siz  değerli  konuklarımızı  22:00  İncirli  Ömür  Plaza  Karşısı  Doğtaş  Mobilya  Önü  22:30
Mecidiyeköy Simit Sarayı Önü 23:00 Kadıköy Evlendirme  Dairesi otoparkı  önü  23:15 Kartal
E5 Köprüsü Altı, 23:30 Çayırova Mc Donald's Önü  (Kesinleşmiş rezervasyonlar için turdan
bir gün önce TATİL BUGÜN adıyla atılan bilgilendirme mesajı almayan misafirlerimiz gidip
duraklardan beklememeleri önemle rica olup operatörlerimizle irtibata geçmesini rica ederiz )
hareket ile Tur boyunca bize eşlik edecek Rehber ve Kaptanımızla tanışıp Kapadokya’ya varış.

2.GÜN : IHLARA VADİSİ-NARLIGÖL-DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ-ŞARAP 
MAHZENİ

Saat 04:30 Ankara Söğüt Özü Ulusoy Dinlenme Tesisleri Önünden katılacak misafirlerimizle 
Nevşehir – Niğde - Kayseri üçgenindeki doğal güzelliklerini 3917 m. yüksekliğindeki Erciyes 
Dağı ve 3268 m. yüksekliğindeki Hasan Dağ’a borçlu olan, Perslerin “Güzel Atlar Diyarı” 
diye adlandırdıkları Kapadokya bölgesine doğru yol alıyoruz. Sabah yolda alınan serbest 
kahvaltı sonrası, Türkiye'nin en büyük kanyonlarından biri olan, 14 km uzunluğundaki Ihlara 
Vadisi ne ulaşıyoruz. Burada Ağaçaltı kilisesini gezerek , Melendiz Çayının oluşturmuş olduğu 
nehir yatağında yürüyüş yapıyoruz. Verilen serbest zamanda bu cennet bahçesinde 
fotoğraflarımızı çekiyoruz. Sonrasında Derinkuyu yolu üzerinde bulunan Narlıgöl’de fotoğraf 
molası veriliyor. Ardından Derinkuyu Yeraltı Şehrine geçiyoruz.Burada rehberimiz tarafından
yapılan anlatım sonrası öğle yemeği için serbest zaman verilecektir. Sonrasında Ürgüp içinde 
yapacağımız panoramik tur sonrası Şarap Mahzenlerini gezip Kapadokya’nın lezzetli 
şaraplarını tatma imkânı. Turasan Şarap Mahzeniziyaretimiz sonrası akşam yemeği ve 
konaklama için otelimize geçiyoruz.



Dileyenler ile yemek sonrası bu turun olmasa olmazlarında yöreye özgü Türk 
Gecesine gidiyoruz.(Ekstra 65 TL)

3.GÜN : GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ-SAİNT BASİLE
ŞAPELİ-KİLİSELER-GÜVERCİNLİK VADİSİ-AVCILAR-KONAKLAR-ONYX 
TAŞ ATÖLYESİ

EKSTRA BALON TURU (300TL) (Sabah saat 5.00-05.30 arası, araçlarımız siz saygıdeğer 
konuklarımızı konakladığımız otelimizden alarak kalkış alanına getirir. Balonlar uzman 
ekipler tarafından uçuşa hazırlanırken, kahvaltımızı hafif bir şekilde yapıyoruz. Kısa süren 
bir hazırlıktan sonra balonlar gün doğumuna yakın uçuşa başlayacaklardır. Uçuş yaklaşık 1 
saat sürer. Uçuş sonunda konuklarımız için özel bir kutlama yapılacak,  ayrıca uçuş hatırası 
olarak uçuş sertifikası verilecektir. 07.00-07.30 civarında konuklarımız tekrar kendi 
araçlarımızla konakladıkları otellerine bırakılacaktır.)

Sabah alınacak açık büfe kahvaltı sonrası Göreme’ye doğru harekete geçiyoruz. Varışımıza 
istinaden Göreme Açık Hava Müzesini gezecek ve ardından Saint Basile Şapeli, Aziz 
Barbara Kilisesi, Elmalı Kilisesi, Çarıklı Kilise ve Göreme Vadisindeki Yemekhane, 
Mutfaklar ve Depo gezilecektir. Gezimiz Sonrasında Avcılar’da manzara molası verip 
mağara ev ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Ardından öğle yemeği için serbest zaman 
veriyoruz. Serbest zamanın ardından Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Manzaralı Ahbap 
Konağında mola veriyoruz. Erciyes manzaralı Şapkalı Peribacalarının ve Kapadokya’nın 
simgesi olan Üç Güzeller Peribacalarını görüyoruz . Onyx Taş Atölyesinde taşların özellik 
ve işlenişlerine dair bilgiler aldıktan sonra İstanbul’a doğru yola çıktığımızda Tuz Göl’ü 
kıyısında vereceğimiz fotoğraf molası ardından Ankara - Bolu güzergâhında yol alarak 
akşam saatlerinde siz sayın misafirlerimizi aldığımız noktalarda bırakarak bir sonraki Tatil 
Bugün Organizasyon’unda Buluşmak Üzere vedalaşıyoruz.

Kahvaltı: Tur ücretine dahil, otelde açık büfe olarak sunuluyor.
Öğle yemeği: Misafirlerimiz serbest olarak alabilirler.
Akşam yemeği: Misafirlerimiz serbest olarak mola tesislerinde alabilirler.
Konaklama: Bu gece otel konaklaması bulunmuyor!
Rota: İstanbul

Dönüş saatimiz: Dönüş yolculuğunda Mücbir haller dışında, Kalkış noktası dışında 
otobüsten misafir indirilmesi kesinlikle yasaktır. Dönüş saatleri son gün gezilerinin bitiş 
saati, Hava ve yol şartları gibi etkenler göz önüne alındığında 01:00 İla 03:00 arasında 
olmaktadır. Bayram ve Özel günlerde oluşan yoğunluklardan dolayı dönüş saati tahmini 
yapılmamaktadır.
Rehberiniz dönüş günü daha net saat verebilir.



TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

* Lüks otobüslerle ulaşım
* 4* veya 5 * Otellerde 1 gece konaklama (1 adet sabah kahvaltısı 1 adet akşam yemeği),
* Tüm Çevre gezileri
* Tatilbugun.com Otobüs İçi İkramlar
* Zorunlu Seyahat Sigortası
* Tatilbugun.com Güvencesi
* Yardımcı Rehberlik Ücretleri, Otopark Ücretleri,
* Rehberlik Hizmeti
* Park Girişleri

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

* Öğle yemekleri,
* Tüm yemeklerde alınan içecekler,
* Kişisel harcamalar,
* Tüm Müze Ve Ören Yeri Girişleri

TUR KALKIŞ NOKTA VE SAATLERİ:

* 22:00 Bakırköy İncirli Ömür Plaza Karşısı Doğtaş Mobilya Önü
* 22:30 Mecidiyeköy Simit Sarayı Önü
* 23:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü
* 23:15 Kartal E5 Köprüsü Altı
* 23:30 Çayırova Mc Donald's Önü

ÖNEMLİ DETAYLAR

* Turu  satın  alan  misafirler  Rehberlik  hizmetleri,  Milli  park  giriş  ücretleri  Feribot  geçiş
ücretleri, Ara Transfer ücretleri için kişi başı  40 TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber
tarafından otobüs kalkışında toplanacak olup zorunludur.
* 0–6 yaş çocuklar otobüste koltuk almadıkları takdirde ücretsizdir.
* 0-6 yaş çocuk için Otobüs de koltuk talep edildiği takdirde ise çocuk başı 120 TL 
ücret acenteye ödenir.
* 0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir.
* 7-12 Yaş çocuklar için ücret 189 TL dir
* Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında ve yalnızca 1 çocuk için kullanılır.



* Tek kişilik Konaklama yapacak olan misafirler acenteye 100 TL extra ödeme 
yapmaları gerekmektedir
* Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, on veya arka koltuk garantisi verilmez. 
Koltuk numaraları kesin kayıt sırasına göre verilir
* Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde acente 1 gün önceden haber vermek kaydı ile turu 
bir sonraki doluluk olan tarihe kaydırabilir.
* Acente rehberi içerik aynı kalmak şartı ile, gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur 
programından daha çok verim alabilmesi için gezilecek yerlerin güzergahında ve 
saatlerinde değişiklik yapabilir
* Konaklama bölgelerinde ve otellerde yoğunluğa bağlı olarak aynı kategoride veya daha 
ustu olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir.
* Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda tatilbugun.com sorumluluğu yoktur.
* Fiyatlar Özel günler ve bayram dönemleri için geçerli değildir

GEZİ SÜRESİNCE KULLANILACAK ARAÇLAR

Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri :
15 kişiye kadar VİP Mercedes Sprinter-Volkswagen Wolt- Fiat Dukato araçlar 
kullanılır. 28 kişiye kadar lüks Isuzu Novo - Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan
28 kişi üzeri lüks Travego -Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir otobüsler kullanılacaktır

İPTAL VE İADE GUVENCE PAKETİ

Satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir 
neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur 
ücretinin tamamı, hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır. İptal 
güvence paketi; 1000 TL ye kadar olan rezervasyonlarda 20 TL ,1000 TL üzeri 
rezervasyonlarda ise rezervasyon bedelinin % 2 si kadardır.

İPTAL VE DEVİR

1.1 Tatilbugun.com 3. Parti firmalar dolayısıyla veya yeterli katılım sağlanamaması halinde 
tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 1 
gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sure içinde, tur kapsamındaki 
otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer 
olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
1.2 Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat 
iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak 
resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile tur hareket/konaklama 
başlangıç tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %25`i, 14-0 gün 
kalıncaya kadar yapılan iptallerde veya habersiz tura gelinmemesi halinde ise gezi 
ücretinin tamamı tatilbugun.com tarafından iade edilmeyeceğini bilmektedir. Özel hükümler
saklıdır.



1.3 Tüketici promosyon turlarda turun başlangıç tarihi ne olursa olsun , mücbir sebepler 
dahi olsa iptal / değişiklik hakkı olmadığını bilmektedir.
1.4 Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en az 3 
gün önce seyahat acentesine tatilbugun.com niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur 
açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, 
paket turu devreden ve devralan, sözleşmeye taraf seyahat acentesine tatilbugun.com karşı, 
bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden 
müteselsilen sorumludurlar.
1.5 tatilbugun.com üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında tatilbugun.com ile 
bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı 
değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında tatilbugun.com 
sorumluluk kabul etmez.
1.6 Konaklama ve tur kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili turun onayı 
ile doğrultusunda değerlendirilir. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp 
yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun inisiyatifinde olduğundan 
tatilbugun.com a bu konuda bir talep veya bir itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma 
halinde müşteri tatilbugun.com tarafından otele ödenen tüm ücreti hiçbir itiraz ileri sürmeden
ödemeyi peşinen kabul eder.
Tüketici Tatilbugun.com’un bu şartları okumuş olup Paket programını satın aldığı 
taktirde onaylamış olarak kabul edilecektir.
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