
BAYRAMDA SALDA GÖLÜ-AFRODISIAS-LAODIKYA-PAMUKKALE-KARAHAYIT

Hareket Saatleri ve Yerleri                       :
20.00 İncirli Alfemo Mağazası Önü
20.30 Mecidiyeköy Teknosa Mağazası Önü
21.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

HAREKET  :  Belirtilen buluşma noktalarından siz değerli konuklarımızı alıyor ve 
SAKARYA-BİLECİK-AFYON güzergahında gerekli molaları verileceği 
yolculuğumuza başlıyoruz.

1.GÜN  : Sabah saatlerinde alacağımız Ekstra Kahvaltı sonrası, Kızılsu ve 
Karahayıt’a gidiyoruz. Burada güzelliğinize güzellik katacak meşhur çamur 
banyosuna giriyoruz. Daha sonra  TRAVERTENLER gezisi sonrası HİERAPOLİS 
ANTİK KENTİ‘nde  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 otelimize doğru yola çıkıyoruz. Akşam yemeği ve 
konaklama otelimizde. PAMUKKALE

2.GÜN : Sabah otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltı sonrasında, AFRODISIAS
ANTİK KENTİ’ne doğru yola çıkıyoruz. Nekropol ile başlayan gezimiz Müze ile 
devam ediyor. Senato Sarayı, Stadyum, Hamam, Antik Havuz, Tapınak, Arena 
gezeceğimiz yerler arasında. Gezimiz sonrasında,  otelimize geri dönüyoruz. 
Geceleme ve akşam yemeği otelimizde. PAMUKKALE

1.GÜN  : Sabah otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltı sonrası, önce Laodikya 
Antik Kenti’ni ziyaret sonrası, Türkiyenin Maldivleri olarak ünlenen Salda 
Gölü’ne doğru yola çıkıyoruz. Salda Gölü’nü gezip, göl kenarındaki tesiste çay 
molası verdikten sonra İstanbul’a doğru yolumuza devam ediyoruz.

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER                  :
2 Gece otel konaklaması
Lüks Araçlar ile ulaşım
2 Açık Büfe Kahvaltı
2 Açık Büfe Akşam Yemeği
1618 Sayılı yasa gereği zorunlu sigortası
Rehberlik hizmetleri
Programda belirtilen tüm çevre gezileri

DAHİL OLMAYAN HİZMETLER                          :
Tüm Öğlen Yemekleri
Tüm yemeklerde alınan alkollü veya alkolsüz içecekler
Müze ve Ören yeri giriş ücretleri
Şahsi Harcamalar
Molalarda alınan yemek ve içecekler

DETAYLAR
Gezi Süresi 3 Gece 4 Gündür 2 Gece Otel Konaklaması vardır. Rehberimiz 
programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik 
yapabilir. Turlarımız otel, ulaşım, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir 
bütündür ayrı ayrı düşünülemez. Tur içersinde kullanılmayan ulaşım, 
konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez. Rezervasyon esnasında 
koltuk sözü verilemez. Tur öncesi ve tur içinde hava muhalefeti nedeniyle 
yapılamayan turlarda acentemizin sorumluluğu yoktur. 

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI



Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle satın alınan paket tur hizmetinin 
verilememesi halini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını 
karşılamaz. (Ferdi  Kaza ve Mali Mesuliyet Sağlık Sigortası misafire ait özel 
harcamadır.)

Bu tur programı, Paytur Turizm tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Programın
kopyalanması, yayınlanması yasaktır. Tüm hakları Paytur Turizm’e aittir. Turizm
sektöründe oluşturulan kopyalarından  Paytur Turizm sorumlu tutulamaz. 
Kopyalanan Tur Programlarının tespiti durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Tur
programımız,  6502 numaralı tüketici kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.

DİKKAT!!  1618 nolu yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek 
hizmetlerinden biri veya birkaçının bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence  gibi 
her türlü organizasyonu kapsayan faaliyetleri ancak TURSAB üyesi Seyahat 
Acentaları yapabilir. Dernekler, vakıflar, klüpler, okullar, resmi ve özel kurumlar
Acentalar olmaksızın tur ve yukarıdaki faaliyetleri düzenleyemez. Lütfen 
gezinizin Türsab üyesi Acentalar ile yapıldığına emin olunuz. Hukuk devleti 
vatandaşların duyarlılığı ile işler.


