
 
 

CUHMURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL 
 

BATI KARADENİZ TURU  
2 GECE  - 3 GÜN   

25 EKİM HAREKET – 28 EKİM DÖNÜŞ 
 

EK BEDEL VARDIR 100.-TL  
 

Hareket Noktaları ve Saatleri       

23.00 İncirli Alfemo Mağazası Önü 

23.30 Mecidiyeköy Yapı Kredi Önü 

24.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 

01.15 İzmit Eski Valilik Karşısı 

 

25 Ekim hareket : Yukarıda belirlenen hareket noktalarından siz değerli konuklarımızı 

alarak hareket ediyoruz. İzmit Adapazarı Bolu Gerede Karabük güzergahını takiben sabah 

Sinop’ta oluyoruz.  

 

1.Gün ; 26 Ekim : İstanbul - Sinop - Daday 

Hamsilos Koyu’nda alacağımız ekstra sabah kahvaltısı sonrasında ilk durağımız orman ve 

denizin muhteşem bir plajla birbirinden ayrıldığı Sinop’ a 9 km. mesafede Akliman ve 

yemyeşil ormanı, denizin bir nehir gibi kara içine girdiği tabiat harikası Hamsilos Fiyordu, 

Sinop Kalesi, filmlere ve dizilere sahne olmuş ve bir çok yazar, şair ve düşünürün ceza 

çektiği ve şimdi ise müzeye dönüştürülmüş eski Sinop Cezaevi gezisi, Sinop gezisi öğle 

yemeği ve sonrasında, çevresindeki arkeolojik kazılarda bulunan eserlerin sergilendiği 

Arkeoloji Müzesi’ni, 18. yüzyılda inşa edilen ve dönem estetiğini en iyi şekilde yansıtan bir 

konakta bulunan Etnografya Müzesi’ni, kazıları hala devam eden Balat Kilisesi’ni 

gezdikten sonra sahilde vereceğimiz serbest zamanda dinleniyoruz. Burada vereceğimiz 

fotoğraf ve yürüyüş sonrası otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve geceleme otelde. 

DADAY  

 

2.Gün ;  27 Ekim : Daday – Kastamonu – Yörük Köyü 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında, Nasrullah Cami, Şerife Bacı Anıtı, Taş 

Mektep, Hükümet konağı, Saat Kulesi, Etnoğrafya Müzesi, Kastamonu evleri gezimizi 

yaptıktan sonra, Eflani Konağı, (öğle yemeğimizi alıyoruz extra) yemek sonrası, Şeyh 

Şabani Hazretleri Türbesi ve  Kastamonu Kalesi gezileri, çekme helva imalathaneleri 

görüyoruz. Rotamızı Safranbolu tarafına çeviriyoruz. Ünlü Opera Sanatçımız Leyla Gencer 

memleketi olan Yörük Köyü’ne varıyoruz. Sipahioğlu Konağı ve tarihi çamaşırhanenin 

gezilmesi ve Karabük’e hareket ediyoruz. Otelimize varış. Akşam yemeği ve geceleme 

otelimizde. KARABÜK 

 

3.Gün ; 28 Ekim : Safranbolu – Tokatlı Kanyonu – Cam Teras - Amasra 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında hareketle Safranbolu’ya varış. 

Sonrasında ilk olarak, Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Camii, Güneş Saati, Yemeniciler 

Arastası, İzzet Paşa Camii, Akçasu Kanyonu, Kaymakamlar Evi, lokum imalatı hakkında 

slayt gösterisi sonrasında, Hükümet Konağı, Saat Kulesi, gezilerimizi yapıyoruz. Tokatlı 

Kanyonu ve Cam Teras ve Ters Evin görülmesi ve adını mitolojiye göre bir Amazon 

Kraliçesinden alan Fatih Sultan Mehmet’in Çeşm-i Cihan (Dünya’nın Gözü) diye 

nitelendirdiği Amasra’ya hareket ediyoruz. İlk olarak ekstra öğle yemeğimizi aldıktan 

hemen sonra Boztepe olarak adlandırılan ada ile ana karayı birbirine bağlayan Kemere 

Köprüsü’ne geçiyoruz. Bir müze kent olan Amasra’nın sokaklarında dolaşırken Kilise 

Camisi, şehir surlarını ve Ceneviz armalarını görerek tarihi boyunca Amasra’nın simgesi 



olmuş ahşap işlerinin günümüzde merkezi olan Çekiciler Çarşısı’na geliyoruz. Burada 

gezinti ve alışveriş için bir süre serbest zaman veriyoruz. Sonrasında İstanbul’a dönüş için 

hareket ediyoruz. Misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması ve başka turlarımızda 

görüşmek üzere vedalaşıyoruz. 

 

İKİ VEYA ÜÇ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI FİYATTIR. 

TEK KİŞİ FARKI : 150.-TL ( 2 GECE İÇİN ) 

 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler                            

Gidiş Dönüş ulaşım 

Programda belirtilen çevre gezileri 

1 gece Daday Umur Otel vb yarım pansiyon konaklama 

1 gece Karabük Germia Uni Otel vb yarım pansiyon konaklama 

Otellerde 2 adet set menü/açık büfe akşam yemeği 

Otellerde 2 adet açık büfe kahvaltı 

Seyahat Sigortası 

 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler                           

İlk gün sabah kahvaltısı 

Öğle Yemekleri ve içecekler 

Ekstra harcamalar  

Müze ve Ören yerleri girişi 

 

NOT : REHBER, TUR PROGRAMINDA GEZİLECEK YERLER AYNI KALMAK ŞARTI 

İLE TURUN DAHA VERİMLİ HALE GELMESİ İÇİN TUR GÜNLERİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPABİLİR.  

 

EK BEDEL : Turu satın alan misafirlerimiz rehberlik hizmetleri, otoyol geçişleri, 

otopark ücretleri  için kişi başı 100.-TL acenteye ödemekle yükümlüdür. Bu 

ücret rehber tarafından araçta toplanacak olup zorunludur.  

 

 

GENEL BİLGİLER : 

Bu turumuz 2 gecesi otel konaklamalı 3 gündür. Çocuk indirimleri aynı odada kalan anne-

baba yanında geçerlidir. 

02 yaş çocuklara koltuk alınması halinde 200.- TL ücret talep edilir. 

03-06 yaş çocuklarda toplam tur bedelinin %50 i talep edilir. Bu bedeller acentaya 

ödenir. 

06-12 yaş çocuklarda toplam tur bedelinin %75 i talep edilir. Bu bedeller acentaya 

ödenir. 

 

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 (midibus), 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. 

 


