
Lavanta Tarlası– Kuyucak Köyü –Isparta – Eğirdir
Sagalasos - Salda

14 Haziran’dan İtibaren Her Hafta Sonu / 1 Gece 2 Gün

14 – 16 Haziran / 21 – 23 Haziran / 28 – 30 Haziran / 5 – 7 Temmuz / 12 – 14 Temmuz
19 – 21 Temmuz / 26 – 28 Temmuz

Hareket Saatleri ve Yerleri
20.30 İncirli Alfemo Mağazası Önü
21.00 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü
21.30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

Hareket Cuma akşamı :
başlıyoruz.

Belirlenen noktadan misafirlerimizi alarak araç içi ikramlar eşliğinde turumuza

1. Gün: Keçiborlu Kuyucak Köyü – Lavanta Hasatı- Isparta- Eğirdir Gölü
Sabah  yolda  alacağımız  kahvaltı  sonrası;  Isparta’nın  Lavanta  üretimi  ile  meşhur  Keçiborlu  ilçesinin  Kuyucak
Köyüne gidiyoruz Turda öncelikle bahçelere giderek Lavanta Bahçeleri gezilecektir. Ayrıca dileyen katılımcılarımız
lavanta  kesimi  yaparak  oluşturdukları  demetleri  yanlarında  götürebilmektedir.  Burada  oluşturulan  reyonlarda
köylülerin kendi ürettiği  lavanta ürünleri (yağ,  su, sabun, çay vb.), lavanta balı ve diğer köy ürünlerinden alma
imkanımız  olacaktır.  Ardından,  Kerpiç,  taş  ve  ahşap  yapılardan  oluşan  geleneksel  Kuyucak  evleri  arasında
yapacağımız gezimiz ardından öğle yemeğimizi alıyoruz. Öğle yemeğimiz sonrası Isparta’ya hareket ediyoruz.
Önce Isparta’ya Gül’ü getiren Gülcü İsmail Efendi Heykeli ve Gül Heykeli gezilerimiz sonrasında Isparta 
merkezde Rehberimizin belirlediği saate kadar alış veriş için serbest zaman. Buranın meşhur, Gül Suyu, Gül 
Lokumu , Gül Sabunu alabilirsiniz. Serbest zaman sonrasında belirlenen saat de buluşarak
Eğirdir Göl kenarında vereceğimiz çay molasının ardından otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama 
otelimizde.

2. Gün: Sagalassos Antik Kenti – Yarışlı Gölü – Salda Gölü
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından; ilk gezi noktamız Sagalassos Antik Kentine ulaşıyoruz. Hiçbir Antik 
Kentte olmayan 2000 yıldır kesintisiz akan Antik çeşmesi ile 1600 rakımlı dağın eteğinde kurulu görkemli 
Sagalassos Antik Kenti bizi karşılıyor. Sagalasos Antik Kentinde yapacağımız tarihe yolculuğumuzun ardından 
Burdur Panoramik şehir turumuzu tamamlayarak öğle yemeği için mola veriyoruz. Turumuzun devamında, Burdur 
Gölü’nün manzarası eşliğinde, Hacılar Köyü’ n den ilerleyerek, Yarışlı Gölü’nü de görerek, Türkiye’nin en derin 
ve berrak göllerinden biri olan Salda Gölü’ ne varıyoruz. Şehir gürültüsünden uzak, sessiz ve sakin, huzur verici bu
ortamın, tertemiz havasını soluyarak, muhteşem manzaraya karşı akşam çaylarımızı keyifle içiyoruz. serbest zaman
sonrası dönüş yolculuğumuza başlıyoruz ,

İki ve üç kişilik odada kişibaşı fiyatlardır. 
Tek kişi farkı : 70.- TL

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Lüks Otobüslerle Ulaşım 
Zorunlu Seyahat Sigortası
1 Gece Yarım Pansiyon Otel Konaklama 1 
Açık büfe kahvaltı
1 Açık büfe veya set menü akşam yemeği 
Programda Yer Alan Çevre Gezileri

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Rehberlik Hizmetleri 
Ekstra Harcamalar Otelde 
Alınan İçecekler



Yolda Alınacak Sabah Kahvaltısı - Öğle Yemeği ve Akşam yemeği
Müze Ve Ören Yeri Girişleri

EK BEDEL : Turu satın alan misafirlerimiz rehberlik hizmetleri, araçla toplu olan 
milli park girişleri, otoyol geçişleri, otopark ücretleri için kişi başı 90.- TL 
ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber tarafından araçta toplanacak olup 
zorunludur.

GENEL BİLGİLER :
Bu turumuz 1 gecesi otel konaklamalı 2 gündür. Çocuk indirimleri aynı odada
kalan anne-baba yanında geçerlidir.
02 yaş çocuklara koltuk alınması halinde 150.- TL ücret talep edilir.
Acente, yeterli kişi sayısı oluşmadığı taktirde haber vermek koşulu ile turu iptal 
etme hakkını saklı tutar.
Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 10-15 kişi arası özel dizayn 
minibüsle, 15-29 kişi arası lüks küçük otobüs (midibas), 29 kişi üzeri ise 46 
veya 55 kişilik özel Turizm araçlarıyla yapılacaktır. Büyük araç garantisi 
verilmez.
Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, ön veya arka koltuk garantisi verilmez. 
Koltuk numaraları kesin kayıt sırasına göre verilir.

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 sayılı tüketici kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.
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