
Termal Otel Konaklamalı Dünya Mirası Arapapıştı Kanyonu Türkiye’nin Maldivi Salda 
Gölü,Pamukkale,Kulodokya 
01 Nisan -31 Mayıs arası & 13 Eylül -30 Ekim arası 
Her Cuma Hareket 1 gece Otel Konaklamalı 2 gün 
  
1. GÜN İstanbul Salda Gölü & Pamukkale 

21:30 İncirli Doğtaş Mobilya Önü ,22:00 Mecidiyeköy Mado Önü,22:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi 
Otoparkı Önü 22.50 Kartal Köprüsü Altı,23:15 Çayırova Mc’ Donalds , 24.00 İzmit Halkevi 
Önü.Buluşma noktalarımızdan hareketle Salda Gölü’ne yolculuk. 

 

2.GÜN Türkiye’nin Maldivi Salda Gölü Pamukkale, Hierapolis,Travertenler 

Sabah yol güzergahımızda alacağımız (ekstra) kahvaltı sonrası Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen 
Salda Gölü'ne gidiyoruz.185 metreye varan derinliği ile Türkiye’nin en derin, dünyanın ise üçüncü en 
derin gölü konumundadır. Dünyada Mars özelliği gösteren iki yerden biridir. Göldeki magnezyum yüklü 
beyaz kayaların aynısı Mars’ta da vardır. Gölün toprak yapısının sahip olduğu mineraller sayesinde, 
göl suyu bazı cilt hastalıklarına karşı etkilidir.Göl kenarında isteyenler bol bol resim çekebilir,yürüyüş 
yapabilir.Göl gezimizin ardından Pamukkale’ye varış. Tarihi Hierapolis Antik Kenti (Nekropol, Domitian 
Kapısı, Sütunlu Cadde, Karbondioksit Havuzu, Cin Deliği, Tiyatro, Antik havuz ve müzeler) gezdikten 
sonra termal suların içindeki kirecin çökeltisiyle oluşan Pamukkale Travertenlerinin beyazlığında 
üzerinde çıplak ayaklarımızla geziyoruz .Dileyen misafirlerimiz Travertenlerin muhteşem manzarasını 
kuşbakışı izleyebileceği Yamaç Paraşütü (Ekstra) yapabilirler. Ardından Pamukkale merkezinde 
Tekstil Atölyelerinde alış veriş ve yemek için (ekstra) serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman sonrası 
otelimize varış yerleşme ve serbest zaman. 

 

3. GÜN Arapapıştı Kanyonu ( Tekne Turu* ) , Kulodokya , İstanbul 

Sabah Otelde alacağımız kahvaltı sonrası ARAPAPIŞTI Kanyonuna doğru yol alıyoruz.  Kanyon 
Akçay, Kemer, Körteke, Bozdoğan, Karacasu bölgesinde yer almakta, Kemer Barajı besleyen Akçay’ın 
Denizli, Muğla ve Aydın sınırlarının kesiştiği noktada binlerce yıl içerisinde oluşmuştur. Bu kanyon 380 
metre yüksekliğinde, 6 km. ye ulaşan uzunluktadır. Barındırdığı doğal ve tarihi güzelliği, bin bir çeşit 
çiçeği ve canlı türleri ile adeta saklı bir cenneti andırır. Tarih ve doğanın iç içe girdiği bu bölgede, 
muhteşem manzaralar eşliğinde serbest zaman veriyoruz. Dileyen misafirlerimiz müsaitlik 
doğrultusunda ekstra tekne turuna katılabilir, doğa yürüyüşü yapabilir veya bölgedeki resturantlar da 
vakit geçirebilirler ve belediye organik pazarından alışveriş yapabilirler. Rehberimizin belirleyeceği saat 
de hareket ile  Türkiye’nin ilk ve tek Unesco Jeoparkı ilan edilen Kula Volkanik Jeoparkı içerisinde 
bulunan KULADOKYA bölgesine geliyoruz. Kapadokya'ya benzerliğinden dolayı bu isimle anılan 
peribacaları oluşumları arasında yerküremizin geçmişine tanıklık edebilir, volkan konilerini ve lav 
akıntılarına görebilirsiniz. Rehberimizin belirleyeceği saat de hareket ile akşam saatlerinde İstanbul’a 
varış ve misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması. Önemli NOT: Dönüş güzergahında İzmit 
Halkevi Önünden alınan Misafirlerimiz Çayırova Mc. Donalds Önünde Bırakılacaklardır. 
  
Tek kişi ve çocuk ücertleri Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. Tek kişi 
konaklayacak misafirlerimiz acenteye 100 TL fark ödemeldirler.0-6 yaş çocuk ücretsiz olup Koltuk 
talep edildiği takdirde 245 TL acenteye ödenmelidir. 07-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında 
konaklanması halinde 229,90 TL + zorunlu ücretler olarak acenteye ödenir.Bir büyük + 1 çocuk 
konaklamaları için iki kişilik ücret ödenmelidir. 
  
Tur Ücretine  Dahil Olan Hizmetler 
*Gidiş& dönüş ulaşım , rehberlik hizmetleri *Pamukkale de 1 gece Halıcı,Tripolis vb otel de Yarım 
pansiyon konaklama. 
  
Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler 

*Gezi Boyunca ara transferler,Salda Gölü transferi ,Köprü veya ,feribot ve Park ücretleri için kişi başı 
100,00 TL kayıt ile birlikte nakden acenteye ödenecek olup zorunludur 
*Müze,ören yeri, konak,kale,Antik Kent, Müsaitlik doğrultusunda Arapapıştı Kanyonu Tekne turu.Milli 
park gibi tüm giriş ücretleri isteğe bağlı olup misafirlerimize aittir. 
*Müze kartı olan misafirlerimizin yanlarında kartlarını bulundurmaları tavsiye edilir. 



*İlk gün yolda alınan kahvaltı ve öğlen yemekleri, dönüş günü akşam yemeği 
*Kişisel ve extra harcamalar 
*Program dışı geziler 
 


