
KAPADOKYA TURU
1 Gece 2 Gün / 1 Gece Konaklamalı

(15.02-08.03-22.03-19.04-21.06-12.07-06.09-27.09-11.10-25.10-15.11-29.11)  

Hareket Yerleri ve Saatleri                                            ;
20.00 İncirli Ethica Hastanesi Önü
20.30 Mecidiyeköy  Doğtaş Mağazası  Önü
21.00 Kadıköy Beşiktaş-Adalar İskelesi Önü
21.15 Maltepe Kapet Önü

HAREKET : Yukarıda belirlenen buluşma noktalarında siz değerli misafirlerimiz ile 
buluşuyoruz. Araç içi ikramlar ve gerekli molalarımızı vererek, BOLU-ANKARA-KIRIKKALE
güzergahında gece yolculuğumuza başlıyoruz.

1.GÜN : Yol güzergahında alacağımız EKSTRA Sabah kahvaltısının ardından 08:30 
civarında HACIBEKTAŞ’ a varıyoruz. 40 kapı 4 makam felsefesi ile eğitim veren 
dergahların en büyüğü olan HACI BEKTAŞ VELİ DERGAHI’ nı  gezmeye başlıyoruz. İlk 
olarak ana kapıdan geçerek ÜÇLER ÇEŞMESİ’ nin önünde mola veriyoruz, sonra ikinci 
kapıdan geçerek NADAR AVLUSUNA giriyoruz. Burada ASLANLI ÇEŞMEYİ gördükten 
sonra YEMEKHANE VE MEYDANEVİNİ geziyoruz. Sonrasında   kapısını çelebi ve erenlerin 
beklediği HACI BEKTAŞ VELİ‘ NİN TÜRBESİNİ gezebilirler. Buradan sonra ilk durağımız 
yöre insanı için atalarından kalma miras, Anadolu topraklarında çok uzun zamandır 
yaşayan bir el sanatı olan, çanak-çömlekçiliğin nadide örneklerini görmek için Avanos’ta 
bulunan çömlek atölyesine gidiyoruz. Çömlek atölyesinde yapılan bilgilendirme ve 
alışveriş sonrası Onyx Taş Atölyesi , muhteşem manzarası ile Kapadokya’nın zirvesi 
Uçhisar Kalesini ardından ilgi çeken tarihi ve geçmişten günümüze kadar vadiye adını 
veren, müthiş manzaraya karşı eskinin izlerini hissetmek isteyenlerin uğrak noktası 
Güvercinlik Vadisi’nde fotoğraf molası veriyoruz. peribacası oluşumu ve gelişiminin en iyi
görülebildiği, iki üç başlıklı peribacası örneklerinin yoğun olduğu, keşişler vadisi olarak 
da bilinen Paşabağları mevkiinde gezi ve fotoğraf molası veriyoruz. Ardından EKSTRA 
öğle yemeği molası veriyoruz. Mola sonrası Göreme sınırlarında yer alan MS 4. yüzyıldan 
12. yüzyıla kadar yoğun bir manastır hayatına ev sahipliği yapmış, kaya blokların 
içerisinde şapeller, kiliseler, mutfak ve yemekhane gibi bölümlerin bulunduğu Göreme 
Açık Hava Müzesine gidiyoruz. Rehberimizin anlatımları sonrası Aziz Basileus Şapeli, 
Yılanlı Kilise, Elmalı Kilise göreceğimiz yerler arasında.  Bir sonraki durağımız Hayal 
Vadisi olarak da adlandırılan oturan deve, fok balıkları gibi birbirinden farklı figürlere 
benzetilen, doğal oluşumların bulunduğu Dervent Vadisi olacak. Çavuşin, Zelve Açık Hava
Müzesi’nin görülmesinin ardından bölgenin görseli ÜÇ GÜZELLER olarak bilinen peri 
bacalarını, Şarap Fabrikasını ve Asmalı Konağı ziyaret ettikten sonra otelimize 
yerleşiyoruz.  Akşam yemeği ve geceleme otelimizde. Arzu eden misafirlerimiz EKSTRA 
olarak düzenlenen TÜRK GECESİ’ne katılabilirler.
 
2.GÜN  : Sabah kahvaltı sonrası volkanik bir arazi içerisinde bulunan, yer altı şehrinin 
oyma esasıyla yapıldığı bilinip henüz nasıl alet kullanılarak yapıldığı, teknik kullanıldığı 
anlaşılmamış, yüzlerce odadan  oluşan, labirent şeklinde yapılmış Kaymaklı Yer Altı 
Şehri’ni görüyoruz. Ardından Melendiz Çay’ı bitki örtüsü, kiliseleri ve şapelleriyle doğa, 
tarih ve kültür olgularının bir araya geldiği Ihlara Vadisi’ne hareket ediyoruz vadi 
gezimizin ardından  İstanbul’a hareket ediyor ve yol üzerinde bulunan Tuz gölünde kısa 
bir mola ardından sizleri aldığımız noktalara ulaştırıyoruz.
 
İKİ veya üç KİŞİLİK ODALARDA KİŞİ BAŞI

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



DAHİL OLMAYAN HİZMETLER                        :
İlk gün yolda alınan Sabah Kahvaltısı
Öğle yemekleri
Tüm yemeklerde alınan alkollü veya alkolsüz içecekler
Milli Park Giriş Ücretleri
Müze ve Ören yeri giriş ücretleri
Türk Gecesi Katılımı
Balon Turu
Şahsi Harcamalar
Molalarda alınan yemek ve içecekler

ÖNEMLİ:
Turu satın alan misafirlerimiz Milli park giriş ücreti, Bölgesel Kılavuzluk 
Hizmetleri ve Apranti Hizmetleri  için kişi başı 60 TL ödemekle yükümlüdür. Bu 
ücret rehber tarafından araçta toplanacak olup zorunludur

DETAYLAR
Gezi Süresi 1 Gece 2 Gündür 1 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. 

Bu tur programı, Emreli Turizm tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Programın 
kopyalanması, yayınlanması yasaktır. Tüm hakları Emreli Turizm’e aittir. Turizm 
sektöründe oluşturulan kopyalarından Emreli 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.


	KAPADOKYA TURU
	1 Gece 2 Gün / 1 Gece Konaklamalı
	(15.02-08.03-22.03-19.04-21.06-12.07-06.09-27.09-11.10-25.10-15.11-29.11)


