
RAMAZAN BAYRAMI ÖZEL KAPADOKYA IHLARA HACIBEKTAŞ TURU

2 GECE 3 GÜN

1. Gün : Gece Yolculuğu

21:00 İncirli Doğtaş Mobilya Önü

22:00 Mecidiyeköy Doğtaş Mobilya Önü

23:00  Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

23:15 Kartal Köprüsü Altı

23:30 Çayırova Mc Donald’s 

00:15 İzmit Halkevi

2. Gün : GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ – ÜRGÜP – ASMALI KONAK – UÇHİSAR KALESİ – 
ORTAHİSAR KALESİ – ASMALI KONAK - MUSTAFAPAŞA – ONYX TAŞ ATOLYESİ 

04:30 Ankara Söğütözü Armada Karşısı ( Söğütözü Ulusoy Tesisleri ) önünden aldığımız 
misafirlerimizle Kapadokya yolculuğumuza devam ediyoruz. Sabah alacağımız ekstra kahvaltı 
sonrasında Güzel Atlar Diyarı Kapadokya’ya varıyoruz. İlk durağımız eski adı Korama olan 
şimdiki adıyla Göreme Vadisi içerisinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi’ni geziyoruz. 
Elmalı, Yılanlı ve Barbara Kiliseleri, yemekhane, mutfak, kiler ve İncil’in baştan sonra 
resmedildiği Tokalı Kilise’yi rehberimizin anlatımları eşliğinde geziyoruz. Burdaki gezilerimiz 
tamamladıktan sonra Ürgüp’te panoramik gezimi yapıyoruz. Ürgüp panoramik gezimizin 
ardından Şarap Mahzenleri’ni gezip Kapadokya bölgesinin lezzetli şaraplarını tadıyoruz. 
Şaraplarımızı tattıktan sonra şakalı peribacalarını ve Kapadokya’nın simgesi haline gelen Üç 
Güzeller Peri Bacaları’nı görüyoruz. Buradan sonra bir zamanlar Asmalı Konak dizisinin 
çekildiği bölgeye Mustafa Paşa’ya gidiyoruz. Rum taş işçiliğinin en iyi örneklerini 
görebileceğimiz Mustafa Paşa sokaklarında keyifli bir yürüyüş yapıyoruz ve ardından bölgenin
en yüksek noktası olan Uçhisar Kalesi’ni panoramik olarak seyretme ve fotoğraflama şansımız
oluyor. Daha sonra bölgeni meşhur Onyx Taş Atölyelerinden taşların özelliklerini ve nasıl 
işlendiğine dair bilgiler aldıktan sonra alışverişimizi gerçekleştiriyoruz. Alışverişimizde 
gerçekleştirdikten sonra akşam yemeği ve konaklama için otelimize geçiyoruz. 

Sabah Kahvaltısı : Yol üzerinde dinlenme tesisinde ekstra olarak alınacaktır.

Öğle Yemeği : Uranos Restoran ‘da ekstra (25₺) olarak alınacaktır. 

Akşam Yemeği : Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir. 

Konaklama : Turist Otel, Mustafa Otel, Taşsaray Otel vb. oteller



3. Gün : GÜVERCİNLİK VADİSİ – DEVELİ VADİ – ÇAVUŞİN – PAŞABAĞ – KIZILIRMAK – HACI 
BEKTAŞ-I VELİ – KIZILVADİ – BALON TURU – ATV TURU

Balon  turu  için  (  Ekstra  100  Euro  )  önceden  belirlen  sabah  erken  saatte  dileyen
misafirlerimizle lobi de buluşarak Balonların kalkış alanına doğru transfer ediliyoruz. (Dileyen
misafirlerimizde ATV turuna katılabilirler 90 TL) Balonların hazırlanışını ikram edilen çay ve
poğaça  eşliğinde  izliyoruz.  Hazırlıkların  tamamlanmasının  ardından  kalkışa  geçiyoruz.
Ortalama bir saat sürecek olan Balon gezimiz de gün doğumu eşliğinde  doğanın sanatının
eşsizliğini sergileyen peri bacalarını ve tüm bölgeyi izleyeceğiz. Balon turumuzun bitmesinin
ardından belirtilen noktalara iniş  yaptıktan sonra ikram edilen şampanya eşliğinde verilen
sertifikalar mutlaka yapılması  gerek aktivite olarak kabul edilen Kapadokya Balon Turu’nu
unutulmaz  hale  getirecek.  Sertifikalarımızı  da  aldıktan  sonra  otelimize  doğru  hareket
ediyoruz. Balon turunun ardından otelimize varışımızla bugün yapılacak olan program için
hazırlanmanıza yeterli vakit olacaktır. Otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltımızın ardından
otelimizden  hareket  ederek  kayaların  oyulması  ile  oluşmuş  Çavuşin  gezimizi
gerçekleştiriyoruz.  Çavuşin gezimizin ardından sabah rehavetini üzerimizden atabileceğimiz
büyük  ve  şapkalı  peribacalarının  en  yoğun  olduğu  bölge  olan  Paşabağ  yürüyüşümüzü
rehberimiz  eşliğinde gerçekleştiriyoruz.  Yürüyüşümüz ardından herkesin farklı  karakterlere
benzettiği  birbirinden  farklı  peribacalarının  olduğu  Dervent  Vadisi  göreceğimiz  diğer  gezi
noktamız  olacaktır.  Dervent  Vadisi’nde  fotoğraflarımızı  çektikten  sonra  Avanos’a  doğru
hareket  ediyoruz.  Avanos’ta  kızılırmağı  görüp,  ırmaktan  elde  edilen  çamurla  cilalı  taş
devrinden günümüze kadar aynı teknik ve malzeme ile yapılan çanak-çömleklere dair bilgiler
alıyoruz. Dileyen misafirlerimizde alışverişlerini gerçekleştirdikten sonra 13. Yy.’dan bu güne
görüşleriyle her kesimi kucaklayan, Horasan’da dünyaya gelen, Yeniçerilerin Piri, Hacı Bektaş-ı
Veli  Türbesinin bulunduğu Hacıbektaş ilçesine gidiyoruz.  Rehberimizin  anlatımıyla beraber
Türbe ziyaretimize başlıyoruz. Dış avluda bulunan Üçler Çeşmesi, Ana Avlu (Mutfak, Meydan
Evi)  ve  Son Avlu  (Pir  Evi,  Hacı  Bektaş  Veli  Türbesi)  ziyaretlerimizi  gerçekleştiriyoruz.  Hacı
Bektaş-ı Veli dönüşümüzde geçmişten günümüze gelen, en eski el sanatlarımızdan biri olan ve
dünyaca  Ünlü  Türk  Halılarını  görmek  için  bir  halı  atölyesine  uğruyoruz.  Atölyede  halıları
gördükten  sonra  dileyen  misafirlerimiz  alışverişlerini  gerçekleştirebilirler.  Alışverişimizin
ardından  gün  sonunda  bölgenin  en  güzel  görüntüsüne  sahip  olan  Kızılvadi’de  günün
yorgunluğunu atabilmek ve turumuzu unutulmak kılacak gotoğraflar çekebilmek için serbest
zaman veriyoruz. Serbest zamanımızın bitmesiyle ebraber akşam yemeği ve konaklama için
otelimize hareket ediyoruz. Akşam yemeği sonrası dileyen misafirlerimiz ekstra olarak Türk
Gecesine  katılabilirler.  Rehberimizin  belirlediği  saatte  otel  önünde  buluşup  tur  aracımızla
gecenin yapılacağı  mekana doğru hareket edeceğiz.  Bizler  için rezerve edilmiş  yerlerimize
oturduktan  sonra  eğlenceli  geze  başlayacak.  Güzel  ülkemizin  tüm  bölgelerinden
halkoyunlarının  sergilendiği  şov  boyunca  eğlenceli  dakikalar  geçireceksiniz  ve  ülkemizin
kültürel  zenginliğine  bir  kez  daha  hayran  kalacaksınız.  İsteyen  misafirlerimiz  belirli
zamanlarda  halkoyunları  ekibine  katılabilirler.  Gecenin  sonunda  ise  sahne  size  kalacak.
Gecenin bitimiyle beraber hep beraber tur aracımıza binip tekrardan otelimize döneceğiz. 



Türk Gecesi : Halay Han’da Haydari, Rus Salatası, Mercimek Köftesi, Şakşuka, Beyaz Peynir,
Turşu, Pembe Sultan, Sigara Böreği, Barbunya Pilaki, Kuruyemiş, Patlamış Mısır, Pilaki, Sınırsız
alkollü ve alkolsüz içecek – 60₺

Sabah Kahvaltısı : Yol üzerinde dinlenme tesisinde ekstra olarak alınacaktır.

Öğle Yemeği : Han Restoran açık büfe (25₺) ekstra olarak alınacaktır. 

Akşam Yemeği : Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir. 

Konaklama : Turist Otel, Mustafa Otel, Taşsaray Otel vb. oteller

4. Gün : DERiNKUYU YERALTI ŞEHRİ – KAYMAKLI YERALTIŞEHRİ – NARLIGÖL – IHLARA VADİSİ – 
TUZ GÖLÜ – İSTANBUL 

Sabah otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltı sonrasında turumuzun son günü için ilk gezi 
noktamıza hareket ediyoruz. İlk durağımız eski zamanlarda düşman baskınlarından kaçan 
binlerce insanın sığındığı, aylarca yaşayabilecek şekilde tasarlanmış, adeta mühendislik 
harikası olan Derinkuyu Yeraltı Şehrini diğer ismiyle Kaymaklı Yeraltı Şehrini rehberimiz 
eşliğinde geziyoruz. Yeraltı şehri gezimizin ardından Narlıgöl Krater Gölü’ne doğru hareket 
ediyoruz. Burada vereceğimiz erbest zamanın ardından Melendiz Çayı’nın oluşturduğu bizlere
doğanın muhteşemliğini bir kez daha gösteren Ihlara Vadisi’ne hareket ediyoruz. Ihlara 
Vadisi’nde Ağaçaltı Kilisesi ve Yılanlı Kilisesi’ni rehberimiz eşliğinde geziyoruz. Ihlara 
Vadisi’nde güzel bir yürüyüş için serbest zaman veriyoruz. Serbes zamanımızınbitmesiyle 
beraber İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz. Misafirlerimizi aldığımız  noktalara bırakarak bir 
sonraki Malitur etkinliğinde görüşmek üzere vedalaşıyoruz.

Sabah Kahvaltısı : Otelde açık büfe olarak alınacaktır. Tur ücretine dahildir.

Öğle Yemeği :  Bölge Reesotranlarında ekstra olarak alınacaktır. 

Akşam Yemeği : Dönüş yolu üzerinde tesiste ekstra olarak alınacaktır.  

Konaklama : Bu gece otel konaklaması yoktur. 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

• Seçilen oteller de 2 gece yarım pansiyon konaklama

• Lüks araçlar ile ulaşım

• Profesyonel Rehberlik Hizmeti



• Otobüs içi sınırsız ikramlar

• Açık büfe 2 sabah kahvaltısı

• Açık büfe veya set menü 2 akşam yemeği

• 1618 Nolu Turizm Kanununa göre zorunlu seyahat sigortaı

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

• Programda belirtilen ilk gün sabah kahvaltısı

• Programda belirtilen son gün akşam yemeği

• Tüm öğlen Yemekleri

• Tüm yemeklerdeki alınan içecekler

• Tüm kişisel harcamalar

• Ekstra olarak belirtilen tüm organizasyonlar

• Tüm müze ören yeri ve müze giriş ücretleri

• Müze Kart 

AÇIKLAMALAR

Rezervasyon sırasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rehber mücbir 
sebeplerden dolayı ve gerekli gördüğü takdirde, tüm programı gerçekleştirmek kaydı ile 
zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Programda 
belirtilen oteller standartları, kalitesi ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile değişiklik 
yapılabilir. Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri paket programdır, ayrı 
düşünülemez. İptal İade Güvence Paketi almayan misafirler, iptal değişiklik taleplerini 7(yedi) 
iş günü öncesinden acentaya bilgi vermekle yükümlüdür. Tur başlangıcından itibaren 7(yedi) 
iş günü öncesinden iptal edilen tüm rezervasyonların iadesi, iptal edildiği tarih itibariyle 
7(yedi) iş günü içerisinde iade edilir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur iptal edilir ve
misafirin isteğine göre bir sonraki haftaya ertelenebilir, açığa alınabilir veya iadesi yapılabilir. 
Böyle bir durumda Malitur misafirlerine 1(bir)gün öncesinden bizzat haber vermekle 
yükümlüdür. Yangın, savaş hali, ekonomik kriz, doğal afet, gibi mücbir sebeplerden oluşan 
iptallerden Malitur sorumlu değildir. 0–6 ve 7-12 yaş çocuk indirimleri iki yetişkin yanında 
uygulanır ve tek bir çocuk için kullanılır. T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu 
misafirlerimiz bu turumuzda ayrıca fark ödemez. 

MÜZE KART



Müze Kart, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 
sağladığı bir karttır. Müze Kart ile bir yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağı tüm müze
ve ören yerlerine ücretsiz giriş yapabilirisiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ve kart 
makinasına sahip müzelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile indirimli Müze Kart 20₺, tam 
Müze Kart 50₺ ücret karşılığında alabilirsiniz. İndirimli müze karttan T.C. vatandaşı olan 
öğrenciler, öğretmenler, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, 
er ve erbaşlar, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi ve sorumlu müdürleri, 
kokartlı turist rehberleri, Kültür Bakanlığı personeli ve emeklileri ile eş ve çocukları 
kimliklerini gösterdikleri takdirde yararlanabilir. Maximum kredi kartı sahipleri de kredi 
kartlarını ve kimliklerini gösterdikleri takdirde indirimli Müze Kart hizmetinden 
yararlanabilirler. 

İPTAL İADE GÜVENCE PAKETİ

Tur kalkış tarihinden; 72 Saat (3 Gün) öncesine kadar  rezervasyon iptal ve iade talebinde 
bulunulması veya değişiklik talebinde bulunulması durumunda koşulsuz  %100 kesintisiz iade 
ve değişiklik garantisi sunuluyor. Konaklamalı turlarda sigorta bedeli kişi başı 20 
TL’dir. Günübirlik turlarda İptal İade ve Güvence Paketi yoktur. Rezervasyon esnasında 
acentaya ödenir.

Kullanılacak Araçlar

Turlarda kullanılacak araçlar turun kişi sayısına göre belirlenmektedir. Rezervasyon esnasında
kesinlikle araç sözü verilmez.

•31 kişi ve üzeri  Mercedes – Benz Travego, Mercedes –Benz Tourismo, Temsa Safir, Neoplan 
Tourliner, Neoplan, Neoplan Cityliner.

•31 kişiye kadar Isuzu Novo, Isuzu Turkuaz,  Otokar Sultan

•18 kişiye kadar Mercedes – Benz Sprinter, Volkswagen Crafter


