
ADIM ADIM KARADENİZ - GÜRCİSTAN – DOĞU ANADOLU TURU
09 Eylül Hareket /  9 GECE 10 GÜN  - 8 GECE OTEL KONAKLAMASI                 
Kars Kaz Evi Yemek ve Kafkas Gösterisi–Kemaliye Yöresel Akşam Yemeği - Zilkale–Palovit Transferleri Dahil            
Trabzon (1) – Ayder (1) – Batum (1) – Tiflis (1) -Kars ( 1 )- Elazığ (1)-Kemaliye (1) – Amasya (1)   

1. GÜN  :  09.09.2019      İSTANBUL – SİNOP –  SAMSUN – TRABZON  
22.00 Bakırköy Ömür Plaza - 22.30 Mecidiyeköy Doğtaş Mobilya Önü - 23.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önünden
Turumuza katılacak misafirlerimizin alınmasının ardından Sinop ’a hareket ediyoruz.
2. GÜN  :  10.09.2019      Hamsilos Koyu – Tarihi Hapishane – Samsun Bandırma Vapuru - Trabzon
Sabah  Efelek Öztürk restaurant ‘da  vereceğimiz ekstra köy kahvaltı molamızın ardından  Sinop'a varıyoruz.                
( Kahvaltı Kişi Başı 25 tl ) Ülkemizin en kuzeyindeki Küçük ve şirin bir ili olan Sinop’ta ülkemizin tek fiyordu,  denizin 
bir nehir gibi kara içine girdiği Hamsilos Koyu, Akliman, Maket Gemi Yapım Atölyeleri, liman, romanlara ve türkülere
konu olmuş Tarihi Hapishaneyi gezip Sinop Akliman da öğle yemeği için mola veriyoruz. Sinop’ta nokul tatmayı ve 
kendinize maket gemi atölyelerinden bir tane gemicik almayı unutmayın. Sinop gezimizi tamamladıktan sonra  
Gerze – Yakakent üzerinden Samsun’a hareket ediyoruz.  19 Mayıs 1919 da Atamızın mili mücadeleyi başlatan ilk 
konuşmasını yaptığı Samsun'da gezimize Heinrich  Cripper  tarafından yapılan ve dünyada denge bakımından 2. 
sırada yer alan Atatürk Anıtı ve Bandırma Vapuru gezilerimizi tamamlayarak konaklama yapacağımız Trabzon 
otelimize varıyoruz.Akşam yemeği ve konaklama
3. GÜN  :  11.09.2019      Sümela Manastırı – Atatürk  Köşkü  - Ayasofya Müzesi   - Ayder
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası Trabzon şehir turumuza  Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manastırını ziyaret 
ederek başlıyoruz.  ( Sümela Manastırı  22.09.2015 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan tadilat 
sonrası  açılmış olup , hizmete açılan yerler gezilecektir. ) Öğle yemeği molamızın ardından Karadeniz’in En Meşhur 
Köylerinden olan Hamsi köy’e varıyoruz. İddaa ediyoruz ! Buradaki sütlacı daha önce hiç yemediniz bundan sonra da
yiyemeyeceksiniz. Daha sonra Ülkemizde üç tane bulunan ve İstanbul’un fethinden sonra Trabzon’a yerleşen 
Komenos Hanedanlığı tarafından yaptırılan Ayasofya Müzesi ile başlıyoruz.  750 yıllık bu antik yapıyı rehberimizin 
anlatımları ile gezdikten sonra bir sonraki gezi noktamız olan Atatürk Köşküne hareket ediyoruz. Atatürk’ün 
Trabzon’u ziyaret ettiği sırada konakladığı köşkte 1900’lü yıllara ait mobilyalar, porselenler, halılar ile Atatürk’e ait 
tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 adet eser sergilenmektedir.Gezilerimizi tamamladıktan sonra Ayder 
Yaylasına hareket ediyoruz .İlk olarak Karadeniz insanın kıvrak zekasının ürünlerini görebileceğimiz  Mucitin Yeri'ni 
ziyaret ediyoruz. Elektriğini doğal yollardan üreten tesiste otantik Karadeniz ürünlerini görebilir ve yöreye özgü 
değirmenlerde üretilen mısır unu alışverişi yapabilirsiniz. Ayder yaylasında vereceğimiz serbest zamanın ardından
Konaklama Yapacağımız Ayder’deki otelimize varış ve Konaklama.
4. GÜN  :  12.09.2019      Ayder Yaylası –   Zilkale – Batum    
Sabah otelde aldığımız kahvaltının ardından hareket ile Eski Ticaret Yolunu korumak için Çat Vadisine kurulmuş olan 
Zil kale ve Ortan Köyü gezisini yapıyoruz. Bizleri alan minibüslerle “Sevdaluk” dizisinin çekimlerinin de yapıldığı Şen 
yuva köyünü görerek, tarihi Hemşin konaklarını fotoğraflayabileceğiniz Ortan köyüne gidiyoruz. Burada vereceğimiz 
kısa mola sonrasında fırtına vadisi üzerinde yükselen  Zil Kale’ye geçiyoruz. Tıpkı bir kartal yuvasını andıran kale 
fethedilmesi zor bir bölgede inşa edilmiştir.Zilkale turumuzu tamamladıktan sonra  Batum’a gitmek üzere yola 
çıkıyoruz.  Sarp sınır kapısında giriş işlemlerimizi tamamladıktan sonra  Gürcistan/Acara bölgesine geçiyoruz. Hz. 
İsa’nın on iki havarisinden biri olan St. Mathias`ın mezarının da bulunduğu Roma döneminden kalan ve en son 
Osmanlılar döneminde kullanılan Gonio-Apsaros Kalesi’ni (panoramik) görüyoruz. Batum şehir merkezine doğru 
devam ederken Bayburt’tan doğup Batum sınırlarına kadar kendine keskin çizgiler oluşturan Çoruh Nehri'ni ve 
üzerindeki eski Gonio Köprüsü'nü göreceğiz. Ardından tarihi Orta Camii, Poseidon heykeli, Tiyatro Binasını, Medea 
Heykeli'ni, Batum Limanı’nı ve yeni oluşturulan yüzüyle Avrupa meydanını göreceğiz. Batum Bulvarı'nda gezinti 
yaptıktan sonra alışveriş için serbest zaman vereceğiz. Serbest zamanımızın ardından konaklama yapacağımız 
otelimize varış ve konaklama.Akşam Yemeğimiz yöresel yemeklerden oluşan menü ile restoranda verilecektir.          



NOT : Tura yeni kimlikler ile katılmanız tavsiye edilir. Türkiye ile Gürcistan Devletleri arasında yapılan anlaşma gereği
TC vatandaşları Batum’a üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ile geçiş  yapabilmektedir. Bunun 
dışındaki kimlik kartları ile (ehliyet vs.) geçiş yapılamamaktadır. Dönemsel olarak yaşanan olağanüstü durumlarda 
farklı belgeler de talep edilebilmektedir. Bu nedenle misafirlerimizin çıkış için gerekli evrakların neler olduğunu tura 
katılmadan önce öğrenmeleri ve hazırlıklı olmaları önerilir. Gereken evrakların neler olduğunu öğrenmek ve 
yanlarında bulundurmak katılımcıların sorumluluğundadır. Herhangi bir nedenle çıkışa izin verilmemesi durumunda 
Hola Tur'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Anne - babası veya herhangi biri yanında olmadığı takdirde
18 yaş altı misafirlerimizin BATUM ’a geçişleri için ebeveynlerinden  NOTER ’ den onaylı MUVAFFAKATNAME 
almaları gerekmektedir. PASAPORT sahibi 18 yaş altı vatandaşlarımız için Muvaffakatname gerekmez. Nüfus 
cüzdanlarının 5 Yıldan eski olmaması gerekmektedir. Evrak eksikliği, eskimiş\yıpranmış nüfus cüzdanları, nüfus 
cüzdanlarındaki fotoğraf ile kişinin benzeşmemesi ya da görevliler tarafından herhangi bir nedenle çıkışlarına izin 
verilmemesinden kaynaklanan mağduriyetlerden Hola Tur sorumlu değildir. Yurt dışına herhangi bir sebepten 
çıkamayan misafirlerimiz grubumuzun Batum gezisi süresince Sınır kapısına en yakın ilçe olan Hopa’ya Sınır kapısı 
yanındaki duraktan kalkan dolmuşlarla ulaşabilir ve grubumuzun dönüşünü orada bekleyebilirler.
5. GÜN  :   13.09.2019      Batum  - Kutaisi - Tiflis 

Sabah otelimizde alacağımız  kahvaltı sonrasında ilk olarak Batı Gürcistan ın en güzel şehri olan Kutaisi ’ye 
varıyoruz.Şehirde ki gezimizde Gelati Manastırı , Beyaz Köprü ,Şehir Parkı , Colchis Çeşmesi ve Geguti Sarayı 
görülecek yerler arasındadır.Kısa bir kahve molamızın ardından  Tiflis’e hareket ediyoruz.Yaklaşık 4 saatlik yolculuk 
sonrası  Kafkasların en büyük, Ortadoğu’nun 3. büyük katedrali olan Sameba Katedralini görüyoruz. Tiflis’e ismini 
veren Vakhtang Gargosali Heykeli, Kurucu David Heykeli, Rahibe Nino Heykeli ve Özgürlük Meydanını gördükten 
sonra Türklerin Azerilerin Ermenilerin ve Gürcülerin bir arada olduğu Jardan Caddesine geçiyoruz. Burada Kura 
Nehrinin etrafında tarihi rengârenk Tiflis evlerini, Osmanlı Dönemi Mescidi, Hamamı (eski sülfür banyosu) 
gördükten sonra serbest zaman veriyoruz. Kenti kuşbakışı seyredebileceğimiz Gürcü Ana Heykeli Tepesi’ne 
çıkıyoruz. Buradan kentin en büyük 2. Kilisesi olan Borhami Kilisesi’ni ve Tiflis’i fotoğrafladıktan sonra konaklama 
yapacağımız otelimize varış ve konaklama.Akşam Yemeği Otelimizde alınacaktır.                                                                
6. GÜN  :   14.09.2019             TÜRKÖZÜ SINIR KAPISI – ARDAHAN – ÇILDIR GÖLÜ – ANİ HARABELERİ - KARS              
Sabah Otel’de alınan kahvaltı sonrası hareket ile   Türközü Sınır Kapısına hareket ediyoruz. İlk olarak yol 
güzergahımız üzerinde ki Borjami ‘yi panoramik olarak görüyoruz.Borjami’nin ardından Ahıska’da vereceğimiz kahve
molamıza istinaden Sınır kapısına varıyoruz. Sınır geçiş işlemlerimizi tamamladıktan sonra ilk olarak yörenin masalsı 
gölü olan 2000 m yükseklikteki Çıldır Gölü’ne doğru hareket. Öğlen yemeğimizi göl kenarında bulunan meşhur 
balıkçı restaurantların'da grupça aldıktan sonra burada dilerseniz  göl üzerinde troykalar ile hoşça vakit 
geçirebilirsiniz. Çıldır gezimizin ardından  Unesco Dünya Miras listesine eklenen, 1001 kilise şehri veya 40 kapılı şehir
diye de adlandırılan Ani Harabelerini görmek üzere hareket ediyoruz. Günümüz Ermenistan sınırını oluşturan 
Arpaçay’ın yanı başında kurulu Ocaklı köyünde buluna ören yerinde; Tigran Honents Kilisesi, Ani Katedrali, Bakireler 
Manastırı, Manuçehr Camii görülecek anıtsal yapılar arasındadır.  Ani'yi dolaşarak fotoğrafladıktan sonra  kısa bir 
çay/kahve molası sonrası Kars ‘da bulunan otelimize varış.Akşam Yemeğimizi Meşhur Kaz Evinde alıyoruz.Size özel 
Kafkas gösterileri eşliğinde akşam yemeğimizi alıyoruz.                                                                                                              
Menü : Yöresel Çorba Evelik veya Isırgan , Kaz eti  , Bulgur pilavı,Turşu , Ezme , Kete , Umaç helvası,su,çay               
7. GÜN  :   15.09.2019                                    ERZURUM – TUNCELİ MUNZUR VADİSİ – ELAZIĞ                                             
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareket ile  Erzurum’a hareket ediyoruz.Gezimizde Yakutiye Medresesi,  Çifte 
Minareli Medrese ve Ulu Cami ziyaretimizi yapacağız. Meşhur oltu taşı ve bu taştan yapılma eserleri görüp alışveriş 
yapabileceğimiz Taş Han ziyaretimizin ardından Tunceli’ye doğru hareket ediyoruz. İlk olarak . Munzur Vadisi Milli 
Parkına hareket ediyoruz. Türkiye’nin en büyük Milli Parklarından biri olan Munzur Vadisi; endemik bitki türleri, 
hayvan türleri ile zengin bir flora ve fauna'ya sahiptir. Vadi akarsu kaynakları ve güney sahillerinden getirilen 
kumlarla kurulan plajı, doğa severler kadar yabancı turistlerin de dikkatini çekmektedir. Munzur Vadisi Milli 
Parkı’nda Ana Fatma Makamı'nı ziyaretimiz sonrası derin ve kayalık bir vadinin içinde yer alan Halbori Gözeleri’ni 
fotoğraflıyoruz. Gezimiz sonrası konaklama yapacağımız otelimize varış akşam yemeği ve konaklama. ( Konaklama 
Tunceli veya Elazığ Otellerinde yapılacaktır )                                                                                                                                 



8. GÜN  :   16.09.2019      HARPUT – OCAK KÖYÜ – KEBAN BARAJI – KEMALİYE                                      
Sabah Otelde alınan kahvaltı sonrası hareket ile Harput gezimize başlıyoruz. Harput Kalesi, Ulu Camii, Sara Hatun 
Camii, Cimşit bey hamamı, Arap Baba Türbesi, Meryem Ana Kilisesi ve tarihi Harput evlerini geziyoruz. Harput 
gezimiz ardından,  Keban Barajına hareket ediyoruz. Burada panoramik fotoğraflarımızı alıyoruz. Ardından, Çırçır 
şelalesinin muhteşem manzarası eşliğinde öğle yemeğimizi (ekstra) alıyoruz. Yemek sonrasında, 700 yıllık geçmişe 
sahip, modern ve örnek bir köy olan Ocak Köyü’ne hareket ediyoruz. Köy halkından Mustafa Gürer’in şahsi girişim 
ve katkılarıyla kurulmuş ve Turizm Kültür bakanlığına bağlı ülkemizdeki köyde bulunan tek müze olan Ali Gürer 
Müzesini geziyoruz. Yöredeki etnografik nitelikli eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara tanıtım yapılmasının 
amaçlandığı müze gezimiz sonrasında, Vali Recep Yazıcıoğlu’nun örnek mücadelesi ile yapılan ve Ayşe Kulin’in Köprü
kitabına ve filmlere konu olan Yazıcıoğlu köprüsünün hikâyesini yerinde rehberimizden dinledikten sonra, 
Kemaliye’ye hareket ediyoruz.  İsmi Eğin iken Mustafa Kemal Atatürk’e atfen Kemaliye olarak değiştirilen, Çevre ve 
Kültür Değerlendirme ve Tanıtma Vakfı Tarafından özgün mimarisi ve dokusuyla UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRAS 
LİSTESİ’ ne aday gösterilen Kemaliye’de ilk olarak TÜBİTAK tarafından desteklenen, Prof. Dr. Ali Demirsoy Tarihi 
Müzesi’nde bilimsel bir geziye çıkıyoruz.  Ardından dünyanın en büyük kanyonlarından  biri olan, Karanlık 
Kanyon’da,  tekne gezisi yapıyoruz. Muhteşem bir eko sisteme sahip Karanlık Kanyon’da yapacağımız tekne gezisi 
sonrası, YALÇINER TaTuTa (tarım–turizm–takas) Çiftliğine hareket ediyoruz. Çiftlik gezisi sonrası tarihi Kemaliye 
sokaklarında bölgeye özgü evlerin arasında yapacağımız zamana yolculuk sonrasında, lök tatlısı tadımı için 
Lökhane’ye gidiyoruz. Zincirli Kaya, Tarihi Taş Dibi Camii, Mani Yolu, Kadı Gölü, Seytali Parkını geziyoruz. Sıra Konak 
Köyü gezimizin ardından, Ahmet Kutsi Tecer’in “Orda bir köy var uzakta” şiirinin ilham kaynağı ve doğduğu köy olan,
Kültür Bakanlığı tarafından, tarihi dokusu bozulmadan günümüze kadar gelebildiği için ödüle layık görülen Apçağa 
Köyü içerisinde yapacağımız yürüyüş sonrasında, inanılmaz bir azimle yapılan Kayabaşında 85 basamakla çıkılan 
Bekir Taştan Evini hayranlıkla ziyaret ediyoruz. Gezilerimiz sonrası  otelimize varış akşam yemeği ve konaklama.         
Akşam Yemeğimizi Otel’de yöresel Eğin Çorbası-Kavurma-Reyhanlı  Bulgur Pilavı – Kör Dolma – Tatlı          
9. GÜN  :   17.09.2019      TOKAT BALLICA MAĞARASI – ULU CAMİİ-  FERHAT SU KANALLARI          
Sabah otelde alınan kahvaltının ardından Tokat’a hareket ediyoruz.İlk olarak  Ballıca Mağarası gezisi ve Mahperi 
Hatun Kervansarayı’nın dışarıdan görülmesi  ve Cesars’ın Veni Vidi Vici (Geldim Gördüm Yendim) dediği Tokat’ta  
Atatürk’ün balkonundan halka seslendiği tarihi üçgen kahvehanede çay ve kahve molası veriyoruz.  Latif oğlu 
Konağı, Gök Medrese (Pervane Darüşşifası), Voyvoda Han, Ali Paşa Külliyesi, Yazmacılar Han ve Ulu Cami`nin 
gezilmesinin ardından Amasya’ya hareket ediyoruz.Şehir turumuzda  Ferhat Su Kanalları`nın görülmesi , II. Beyazıt 
Külliyesi`nde Mini Amasya`yı sunum eşliğinde  görüyoruz. Daha sonra  Mumyalar Müzesi,  Torumtay Türbesi, 
Hazeranlar Konağı gezilerimizi tamamlayıp  Şehzadeler şehri Amasya sokaklarında serbest zaman veriyoruz. Serbest 
zamanın ardından  Kale, Kızlar Sarayı-Kral Kaya Mezarları`nın görülmesi , Yeşil Çay kenarında çay keyfimizi yaptıktan 
sonra , Şifahane`de burcunuzun müziğini bulup dinleme imkanı yakalıyoruz.  Burmalı Minare Camii ve Alçak Köprü 
gezileri sonrasında otelimize varış  Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.                                                                         

10. GÜN  :  18.09.2019       AMASYA – KASTAMONU – SAFRANBOLU  – İSTANBUL                                     
Sabah otelde alınan kahvaltının  ardından  hareket ile  Kastamonu’ya hareket ediyoruz. Kastamonu  merkezinde 
bulunan yapıları gezmeye başlıyoruz. Geçmişten günümüze Kastamonu'yu bizlere anlatan fotoğrafların ve çeşitli 
antikaların bulunduğu Liva Paşa Konağı, kurtuluş savaşında Türk halkının göstermiş olduğu büyük fedakârlığı 
simgeleyen Şerife Bacı Anıtı, Tarihi Kastamonu evlerini, Şehrin merkezi konumunda olan ve İstiklal marşının ilk kez 
okunduğu Nasrullah Meydanı Nasrullah Cami ve Medresesi, Şadırvan, gezilerimiz sonrasında el işi dokuma bez 
ürünlerinin satıldığı Münire Sultan Medrese'sini geziyoruz. Kastamonu kalesini ve Saat kulesini panaromik olarak 
görüp  Öğle yemeğimizin  ardından serbest zaman veriyoruz.Serbest zamanın ardından Safranbolu’ya hareket 
ediyoruz. İlk olarak Yörük Köyünde Tarihi çamaşırhanenin gezilmesi sonrası Safranbolu turumuza başlıyoruz. 
Homeros'un İlyada destanına konu olmuş ve 5000 yıllık bir tarihe sahip Dünya miras listesine alınmış Safranbolu’yu 
keşfetmek üzere Rum ve Türk Mahallelerini gezmeye başlıyoruz. Hükümet Konağı ve Saat Kulesinin Hıdırlık 
Tepesinden panaromik olarak görülmesi,Köprülü Mehmet Paşa Cami ve avlusundaki güneş saati; bir müze ev olan 
Kaymakamlar Evi, İzzet Mehmet Paşa Cami, Demirciler-Bakırcılar ve Yemeniciler Arastası'nı geziyoruz.Meşhur 
Safranbolu Lokumlarının tadına bakma fırsatını da elde edeceğimiz alışveriş  molamız sonrası İstanbul’a dönüş 
yolculuğumuz başlıyor. Gece geç saatlerde  İstanbul’a ulaştıktan sonra bir dahaki turlarda görüşmek 
dileğiyle vedalaşıyoruz.



Konaklama Yapılacak Oteller ;

Trabzon  :  Konak Park Otel  v.benzeri     /  Ayder : Nehirim Otel v.benzeri                                                     
Batum : Piazza Four  Otel v.benzeri  / Tiflis  : Cruise Otel v.benzeri                                                                
Kars  : Simer Otel  / Elazığ  : Park Dedeman Otel v.benzeri                                                                                    
Kemaliye  : Bozkurt Otel   / Amasya  : The Apple Palace Otel v.benzeri 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER                                                                                                                                  
8 Gece Otel Konaklaması  -                                                                                                                                                              
Otellerde Alınacak  8 Sabah Kahvaltısı  - Otellerde  6 Akşam Yemeği                                                                                        
Batum Restoran Akşam Yemeği, Kars Kaz Evi Akşam Yemeği 2 Akşam Yemeği , Toplam da  8 Akşam Yemeği                 
Profesyonel  Rehberlik Hizmeti -  Tur Boyunca Bizleri Eşlik Edecek 46 Kişilik Otobüs                                                           
Otobüs İçi İkramlar - Sümela Manastırı Minibüs Transfer Ücreti - Zil Kalesi  Minibüs Transfer Ücreti                                
Kaçkar Dağı Milli Park Giriş Ücreti  - Altındere Milli Park Giriş Ücreti

FİYATA  DAHİL  OLMAYAN HİZMETLER
* Tüm Öğle Yemekleri   * Tüm Yemeklerde alınan içecekler
*  Ekstra belirtilen tüm organizasyonlar - Tüm özel harcamalar 

* Müze ve Ören Yeri Giriş Ücreti   * İlk Gün Yolda Alınan Kahvaltı  


