
BATI KARADENİZ TURU  SAFRANBOLU-AMASRA

DEVREK-ABANT TURU
Safranbolu • Yörük Köyü  • Sipahioğlu Konağı • Hükümet Konağı • Saat Kulesi • Hıdırlık Tepesi

Kaymakamlar Konağı • Kileciler Konağı • Bakırcılar Çarşısı  • Güneş Saati • Bam Teli Müzesi    İzzet
Mehmet Paşa Camii  • Yemeniciler Çarşısı • Cinci Han ve Hamamı • Ayastefanos Kilisesi (Ulu Camii) •

Safranbolu Lokumcusu • Cam Teras  • Bartın • Amasra • Kale • Bakacak Tepesi    Kemere Köprüsü • Fatih
Camii • Tavşan Adası Ceneviz Kabartmaları • Balık ve Salata Keyfi  Devrek • Bastoncular Çarşısı • Abant

Gölü • Zıpline • Fayton Turu • Sandal Turu • Bisiklet Turu

2 GECE 3 GÜN 1 GECE OTEL KONAKLAMA

25 - 26 - 27 EKİM HAREKETLİ
1.Gün Cuma: İstanbul - Safranbolu
Siz saygıdeğer misafirlerimizi 22:00 Bakırköy İncirli Dilek Pastanesi Önü, 23:00 Mecidiyeköy MADO Önü, 
23:50 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü, 00:10 Kartal Köprüsü Altı (Ankara Yönü), 00:30 Çayırova Mc 
Donalds Önü, 01:00 İzmit Halkevi Otobüs Durağı önünden alarak Safranbolu’ya hareket ediyoruz

2.Gün Cumartesi: Safranbolu • Yörük Köyü  • Sipahioğlu Konağı • Hükümet Konağı • Saat Kulesi • Hıdırlık 
Tepesi Kaymakamlar Konağı • Kileciler Konağı • Bakırcılar Çarşısı  • Güneş Saati • Bam Teli Müzesi • İzzet 
Mehmet Paşa Camii  • Yemeniciler Çarşısı • Cinci Han ve Hamamı • Ayastefanos Kilisesi (Ulu Camii) • 
Safranbolu Lokumcusu
Serbest sabah kahvaltısı  sonrasında 1994 yılında UNESCO  tarafından koruma altına alınan, Türk ve Rum
kentsel tarihinin izlerini koruyan ve adını, geçmişte yörede bol miktarda yetiştirilen ve Botanik’te Latince
(Crocus  Sativus)  denilen  “Safran”  bitkisinden alan Safranbolu’ya ulaşıyoruz.  Kahvaltının  ardından
Safranbolu’ya  hareket  ediyoruz.  Safranbolu’nun  iki  yazlık  mekânından  birisi  olan  ve  UNESCO’nun
Anadolu’da koruma altına aldığı iki  köyden birisi  olan  Yörük Köyü’ne gidiyoruz. Yörük Köyü’nün Arnavut
kaldırımlı  taş  sokaklarında  gezerken  kendimizi  tarihin  sayfalarında  birer  yaprak  gibi  hissedeceğiz.
Sipahioğulları’na ait  iki  konağı gezip,  ilginç hikâyelerini  dinledikten sonra köyün ortak  çamaşırhanesine
gidiyoruz. Tarih kokan bu mekânda fotoğraflarımızı çektikten sonra Safranbolu’ya hareket ediyoruz. Hıdırlık
Tepesi’nden etrafı  temaşa ediyoruz.  Hıdırlık Tepesi,  hıdrellez kutlamaları  ve yağmur dualarının yapıldığı,
Safranbolu’ya dair en güzel manzara fotoğraflarının çekildiği yer ve Anadolu’nun yedi açık namazgâhından
birisidir. Burada rehberimizin vereceği bilgileri dinlerken, acentemizin ikramı olan çaylarımızı yudumluyoruz.
Sonrasında Tarihi çarşıya iniyoruz. Safranbolu gezimize, bölgede gezilecek en güzel konaklardan birisi olan
Kaymakamlar Konağı ile başlıyoruz. Burada bulunan yöresel mimariyi ve kıyafetleri görüp fotoğrafladıktan
sonra,  manifaturacılar ve semereciler çarşısından geçerek Kileciler Konağı’na geliyoruz. Bu güzel konağın
bir diğer adı da  Bam Teli Müzesi. Bu ismin verilmesinin sebebi ise, Tayfun Talipoğlu’nun yapmış olduğu
programlarda kendisine verilen hediyelerin burada sergileniyor olması.  Buradaki  gezimizi  tamamladıktan
sonra yolumuz bizi İzzet Mehmet Paşa Camii’ne çıkarıyor. Beraberinde gezeceğimiz yerler ise, Yemeniciler
Arastası,  Bakırcılar  ve Demirciler  Arastası,  Pazaryeri,  Köprülü  Mehmet  Paşa  Camii,  Cinci  Hanı,  Cinci
Hamamı, Kazdağlıoğlu Camii ve yemeniciler çarşısı olacak. Tarihi Çarşılar sonrası Safranbolu’nun bir başka
tepesi  olan  Hükümet Konağına çıkıyoruz.  Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi  ve tepeden  Ayastefanos
Kilisesi’ni (Ulu Camii) panoramik olarak gördükten sonra otelimize yerleşiyoruz. 

Sabah Kahvaltısı: Güzergâh üzerinde uygun bir tesiste ekstra olarak alınacaktır.
Öğle Yemeği: Abant’ta ekstra olarak mangal barbekü şeklinde alınacaktır.
Akşam Yemeği: Serbest zaman verilecektir. 



Konaklama: Tarihi Safranbolu Konakları, Sultan Saray Otel, Park Otel, Çelikpalas Otel vb.
Tur Mesafesi: Turumuzun bu gününde geziler dâhil toplam 495 km yol yapılacaktır.
Otele Varış Saati: Otelimize Giriş saatimiz 18:00 - 18.30 saatleri arasında olacaktır.

3.Gün: Cam Teras  • Bartın • Amasra • Kale • Bakacak Tepesi • Kemere Köprüsü • Fatih Camii • Tavşan 
Adası Ceneviz Kabartmaları • Balık ve Salata Keyfi • Devrek • Bastoncular Çarşısı • Abant Gölü • Zıpline • 
Fayton Turu
Otelimizde  alacağımız  açık  büfe  sabah  kahvaltısı  sonrasında,  gün  doğumunu  izlemek  üzere  Dileyen
misafirlerimiz ile Tokatlı Kanyonu üzerinde yerden yüksekliği 80 metre ve 11 metre genişliğinde yapılan 100
metrekare alana sahip  Kristal  Terasa (Cam Seyir  Terası)  gidiyoruz.  80 ton ağırlığı  taşıyabilen,  Roketatar
mermisiyle  dahi  kırılmayan cam  seyir  terası,  her  biri  800  kilogram  taşıyabilecek  kapasiteye  sahip
gözenekler, 3 santimetre kalınlığında 3 parça camdan oluşmaktadır. Teras eşsiz Tokatlı Kanyonu manzarasını
bizlere sunmaktadır. (Ekstra Kişibaşı  15 TL) Cam teras dönüşü,  panoramik olarak  İncekaya Su Kemerini
gördükten  sonra  eski  bir  Bektaşi  köyü  olan  Yörük  Köyüne ulaşıyoruz.  Köyün  ortak  yaşamını  yansıtan
çamaşırhane gezisini  yaparken  bu  kadar  çok  ince  ayrıntının  düşünülmüş  olmasına  hayret  edeceksiniz.
Sipahioğlu  Konağı harem  ve  selamlık  bölümlerini  gezdikten  sonra  köy  kahvesinde  vereceğimiz  serbest
zaman sonrasında, Bartın üzerinden Amasra'ya doğru hareket edeceğiz. İsmini Pers prensesi Amastris’den
alan  Karadeniz’in  eşsiz  güzelliklerine sahip Amasra’ya girmeden önce  Fatih  Sultan Mehmet’in  gördüğü
zaman Lâla’sına  “Çeşm-i  Cihan  buramı  ola  ?”  (Dünya’nın  Gözü)  diye  sorduğu  Bakacak  Tepesinden
Amasra’nın  Tarihi  ve  Doğal  güzelliklerini  gördükten  sonra  Amasra’ya ulaşıyoruz.  Otantik  yapısını  halen
koruyan  surlarla  çevrili  Amasra  sokaklarında  gezerken;  Amasra  Tavşan  Adası’nı ana  karaya  bağlayan
Kemere Köprüsü, Fatih  Kilise  Camii,  Şapel,  Sormagir  Kapısı,  Zindanlar,  Barış  Akarsu  Heykeli,  Ceneviz
Kabartmaları ve Çekiciler Çarşısını gezeceğiz. Amasra’nın ünlü balık lokantalarında öğlen yemeği molası
veriyoruz. Karadeniz balığı ve Meşhur Amasra salatasından oluşan öğlen yemeği sonrası Amasra’dan ayrılıp
dönüş  yolculuğumuza  başlayacağız. Bartın  -  Çaycuma üzerinden  bastonlarıyla  ünlü  Devrek’te baston
atölyelerinde baston imalatı hakkında bilgi alıp alışveriş için serbest zaman verdikten sonra Bolu’nun doğa
ve tabiat harikası olan 1.350 metre yükseklikteki Abant Gölü’ne ulaşıyoruz. 125 hektar alana sahip olan ve
en derin yeri 18 metre olan Abant Göl kıyısında vereceğimiz serbest zaman esnasında göl kenarında yapılan
aktivitelere (ekstra: fayton turu, sandal turu, bisiklet kiralama, ata binme, zıpline) katılabilirsiniz. Dileyen
misafirlerimiz yürüyüş yapabilir ve göl kenarında eşsiz manzaralara hâkim tepelerden fotoğraf çekebilirler.
Abant’ta geçireceğimiz keyifli dakikalar sonrasında akşam İstanbul’da sizleri aldığımız noktalara bırakıyor ve
bir başka Tatil Yağmuru organizasyonunda buluşmak üzere vedalaşıyoruz.

Sabah Kahvaltısı: Tur Ücretine Dâhil Olarak Otelimizde ve Açık Büfe Olarak Alınacaktır.
Öğle Yemeği: Amasra’da Balık ve Salata Menüsü Şeklinde ve Ekstra Olarak Alınacaktır. 
Akşam Yemeği: Yol Üstü Mola Tesislerimizde Ekstra Olarak Alınacaktır. 
Konaklama: Bu akşam otel konaklaması yoktur. Turumuzun son günüdür.
Tur Mesafesi: Turumuzun Bu Gününde Toplamda 600 km Yol Katedeceğiz.
Varış Saati: Turumuzun Bu Son Gününde Durak Noktamıza Varışımız 22.00 – 23.45 saatleri arasında 
olacaktır.

Tek kişi ve çocuk ücretleri 
 Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. 

 Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz acenteye 100 TL fark öderler.

 0-2 yaş çocuk otobüste koltuk almadığı takdirde ücretsizdir. 

 2 – 6 yaş çocuk için 149 TL acenteye ödenmelidir. 

 07-12 yaş çocuk ücret iki büyük yanında konaklanması halinde 179 TL, + zorunlu ücretler olarak 
acenteye ödenir. 



 Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki kişilik tam ücret ödenmelidir.

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER
 Gidiş Dönüş Otobüs Ulaşımı

 Tarihi Konaklar da 1 Gece Yarım Pansiyon Konaklama

 Açık Büfe veya Set Menü 1 Akşam Yemeği + 1 Sabah Kahvaltısı

 Türkçe Rehberlik Hizmeti

 Zorunlu Seyahat Sigortası

 Otobüs içi ikramlar

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
 Tüm Öğle Yemekleri

 Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler

 Ekstra Olarak Belirtilen Tüm Organizasyonlar

 Müze Girişleri

 Tüm Özel Harcamalar

 Milli Park Giriş ücretleri, ara transfer hizmetleri ve ek hizmetler için kişi başı 100 TL kayıt ile birlikte 
nakden acenteye ödenecek olup zorunludur (giriş ücretleri dâhil değildir). Müze, ören yeri, konak, kale 
gibi tüm giriş ücretleri isteğe bağlı olup misafirlerimize aittir (giriş ücretleri dâhil değildir müze kart 
alınması tavsiye edilir).

Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması

Rezervasyon Detayları 

Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -21-  gün öncesinden Yurt dışı
turlar  da  ise  28  Gün  öncesinden  acenteye  yazılı  olarak  bildirmekle  ve  acentenin  onayını  almakla
yükümlüdür aksi takdirde turunuz  kullanılmış sayılacaktır. Bayram, Resmi tatil ,Festival dönemi Ve Uçaklı
Turlarda ise rezervasyon sonrası iptal  ve değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergahta
ve tur programda değişiklik yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını saklı
tutar. Konaklamalı turlar da hareket tarihinden  2 gün önce , günübirlik turlar da ise 1 gün önceden acente
misafirlerine bildirimde bulunur.

Acente  Ve Acente rehberi gerek duyulan hallerde ve katılımcı sayısında oluşabilecek değişiklikler sebebi
ile   tur  programının  akışını  daha  verimli  hale  getirebilmek  amacı  ile  gezilecek  yerlerin  güzergahında,
konaklama yapılacak Otellerde ve kullanılacak araç tiplerinde (Otobüs, minibüs,  midibüs)  ve geçilmesi
planlanan sınır kapılarında değişikliğe gidebilir.  Turu satın alan misafirler kendileri ve refakatçileri adına
bunu kabul etmiş sayılırlar.

NOT: Acete dönemsel yoğunluk yaşanan tarihlerde tur programı üzerinde değişiklik yapma hakkını ve konaklama yapılacak 
bölgeleri değiştirme hakkını saklı tutar ve sorumlu tutulamaz.


