
 

 

 

Konaklama: Ereğli Büyük Anadolu Otel 

 

 
29 Ekim Özel  

Dolu Dolu Batı Karadeniz Turu  

(Akçakoca - Ereğli – Zonguldak - Safranbolu - Amasra Turu) 
1 gece 2 gün 

 

1.Gün: Akçakoca - Çayağzı - Ereğli - Cehennemağzı Mağarası - Zonguldak Maden Müzesi 

07.00 Bakırköy İncirli Doğtaş Mobilya Önü 
07.30 Mecidiyeköy Meydan Yapı Kredi Bankası Önü  
08.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü Minibüs Yolu üzeri 
08.15 Kartal Köprüsü Metro istasyonu yanı (E-5 Ankara İstikameti)  
08.30 Çayırova Mc Donald`s Önü. 

Belirtilen noktalardan hareket ile TatilSA otobüs içi ikramları ile yolculuğumuza başlıyoruz. Sakarya – 
Düzce güzergâhı ile Akçakoca’ya rehberimiz eşliğinde yolculuk yapıyoruz. Düzce’ye 45 dakika uzaklıkta 
olan ve hem Ankara’ya hem de İstanbul’a yakınlığı ile gözde beldelerden birisi haline gelen Akçakoca 
her mevsim başka güzellikleri bize sunmaktadır. Deniz kenarında konumu ve eşsiz manzarası ile 
Akçakoca Öğretmen Evinde kahvaltımızı alıyoruz. Sonbahar mevsiminde dalgaların kıyıya ulaştığını 
görerek plaj seyri ile yapacağımız kahvaltı sonrası tura başlıyoruz. Akçakoca’nın şirin şehir merkezi 
yerleşimini, sahil şeridini gezerken Fiskobirlik’ten alış veriş yapma şansı da buluyoruz. Ardından tepeye 
hâkim konumdaki Ceneviz Kalesi’nde rehberimizin anlatımlarını dinliyoruz. Tüm koyu gören kale 
çevresinde vereceğimiz çay molası sonrası araçlarımızla Çayağzı’na ulaşıyoruz. Çayağzı deresi 
kenarında panoramik seyir ile Orhan Gazi Mescidi’nin tarihi yapısını rehberimizle keşfedip Ereğli’ye 
doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk durağımız Ereğli Müzesi olacak. Halil Paşa Konağı olarak da 
bilinen tarihi yapının restore edilerek müzeye dönüştürülüşü türünün ender örneklerinden bir 
tanesidir. Padişah 2. Abdülhamit döneminde sancak beyi (mirimiran) olan Halil Paşa Karamahmutoğlu 
tarafından yaptırılan binayı gezerken aynı zamanda yöreden çıkarılan Lidya, Grek, Roma, Bizans, 
Abbasi, Emevi, Sasani, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı tarihinin farklı eserlerini rehberimizden dinliyoruz. 
Müzeden sonra araçlarımızla Herkül'ün Hades'in köpeğiyle dövüştüğü rivayet edilen yer altı gölü ile 
antik mağaralar bütünü Cehennemağzı Mağaralarını geziyoruz. Sonrasında Zonguldak’a doğru 
yapacağımız kısa yolculuk ile öğle yemeğimizi alacağımız restorana ulaşıyoruz. Yemek sonrası 
Zonguldak Maden Müzesini geziyoruz. Zonguldak'ta, taş kömürünün yer altındaki üretimine dair 
şartların yansıtıldığı, Türkiye'nin ilk taş kömürü müzesi olma özelliği taşıyan "Maden Müzesi", her geçen 
gün artan ziyaretçi sayısıyla maden tarihine ışık tutma misyonunu sürdürüyor. Zonguldak kömür 
havzasında 1840'tan bu yana kömür üretiminde kullanılan kazma, baret, fener, maske, çizme ve 
haberleşme cihazları gibi araç gereçler ile kömürün oluşumuyla ilgili görsel ve yazılı materyallerin yer 



aldığı müze, geçen yıl yaklaşık 13 bin kişiyi ağırladı. Müzedeki gözlerimizin ardından aktif bir damlataş 
mağarası olan Gökgöl Mağarasına gidiyoruz. Kollarıyla birlikte 3350 metre uzunluğunda olan Gökgöl 
Mağarası, Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası ve 875 metrelik yürüyüş yolu ile de Türkiye'nin gezi 
alanı en büyük mağarasıdır. Rehberimiz eşliğinde mağaradaki yürüyüşümüz sonrasında Ereğli’deki 
otelimize gidiyoruz. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde. 

 
Sabah Kahvaltısı: Akçakoca Öğretmen Evi  
Öğle Yemeği: Zonguldak’ta Belirlenen Restoranda Alınacaktır. (Ekstra) 
Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 
Güzergâh: İstanbul - Akçakoca – Ereğli - Zonguldak Toplam kat edeceğimiz mesafe 340 km. 
Otele Giriş Saati: 18:30 – 19:30 

 

 

2.GÜN: Safranbolu - Cam Teras – Yörükköyü - Sipahioğlu Konağı – Amasra – Kale - Bakacak Tepesi - 
Ceneviz Kabartmaları 

 
Sabah erken saatlerde otelimizde alacağımız açık büfe sabah kahvaltısı sonrasında Bartın üzerinden 
Amasra' ya doğru yol alıyoruz. Adını bir Pers prensesi Amastris’den alan Karadeniz’in eşsiz güzelliklerine 
sahip, Fatih Sultan Mehmet’in Lâla’sına “Çeşm-i Cihan buramı ola?” (Dünya’nın Gözü) diye sorduğu 
Amasra’ya ulaşıyoruz. İhtişamını halen koruyan surlarla çevrili kent sokaklarında gezerken; küçük bir 
adayı ana karaya bağlayan Kemere Köprüsü, Fatih Kilise Camii, Şapel, Sormagir Kapısı, Zindanlar, Barış 
Akarsu Heykeli, Ceneviz Kabartmaları ve Çekiciler Çarşısı başlıca göreceğimiz eserler olacak. 
Gezilerimizin ardından Safranbolu’ya yolculuğa başlıyoruz. Safranbolu öncesinde Yörük Köyü 
Kasımsipahioğlu Konağı’nı geziyoruz. Filiz Teyze Konağı olarak da bilinen konaktaki fotoğraf 
çekimlerimizin ardından öğle yemeğini alacağımız restorana ulaşıyoruz. Yemek sonrası dileyen 
misafirlerimize eski çarşıda serbest zaman verirken; dileyen misafirlerimiz ile de Tokatlı Kanyonu 
üzerinde yerden 80 metre yükseklikte ve 11 metre genişliğinde yapılan Kristal Teras’a (Cam Seyir 
Terası) gidiyoruz. 75 ton ağırlığı taşıyabilen, Roketatar mermisiyle dahi kırılmayan cam seyir terası, her 
biri 750 kilogram taşıyabilecek kapasiteye sahip gözenekler, 3 santimetre kalınlığında 3 parça camdan 
oluşmaktadır. Teras eşsiz Tokatlı Kanyonu manzarasını bizlere sunmaktadır. (Ekstra Kişibaşı 15 TL)  
Turumuz sonrası dönüş yolculuğuna geçiyoruz ve gece geç saatlerde İstanbul’a ulaşıyoruz. Buluşma 
noktalarında, bir sonraki TatilSA turunda buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. 
 

Sabah Kahvaltısı: Büyük Anadolu Otel'inde alınacaktır. (Ücrete dâhildir) 
Öğle Yemeği: Safranbolu’da Ekstra Olarak Alınacaktır. 
Akşam Yemeği: Güzergâhımız üzerinde uygun bir tesiste alınacaktır. (Ekstra) 
Toplam Tur Mesafesi : Turumuzun Bu Gününde Toplamda 600 km Yol Katedeceğiz.  
Konaklama Oteli: Turun son günü otel konaklaması yoktur. 
İstanbul'a Varış Saati: 22.30–23.45 Varış saati Yol ve Hava şartlarına göre değişiklik 
gösterebilir.  

 
 
 
 

 

 

 



SNGL ODA   : 721,11 TL   YERİNE >>>> 499,00 TL 

EK YATAK   : 443,33 TL   YERİNE >>>> 299,00 TL 

3 - 6 YAŞ   : 321,11 TL   YERİNE >>>> 189,00 TL 

7-12 YAŞ   : 354,44 TL   YERİNE >>>> 219,00 TL 

TUR TARİHLERİ: 26 Ekim – 27 Ekim  ( Cumartesi sabah hareketli ) 

 

 OTOBÜS İÇİNDE KİŞİ BAŞI 100 TL EKSTRA ACENTE ÜCRETİ ALINACAKTIR. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler 

 Lüks araçlar ile ulaşım 
 Araç içi ikramlar 
 Büyük Anadolu Ereğli Hotel’de 1 gece yarım pansiyon konaklama 
 Otelde alınacak olan sabah kahvaltısı ve akşam yemeği 
 Zorunlu seyahat sigortası 
 Profesyonel Rehberlik ve yardımcı rehberlik hizmetleri 
 Milli Park Girişleri ve Otoparklar 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler 

 Müze Ören Yeri Girişleri ( Müze Kart tavsiye edilir.) 
 Müze Kart 
 Mola tesislerinde alınan sabah ve akşam yemekleri 
 Tüm öğle yemekler 
 Yemeklerde alınacak içecekler 
 Minibar harcamaları 

 

MÜZE KART 

Müzekart, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen bir 
karttır. Bir yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan tüm müzelerde ve ören yerlerinde 
geçerli olup ücretsiz ziyaret sağlar. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Çanakkale, Muğla, Aydın ve 
Denizli’de bulunan ve kart makinesine sahip olan müzelerden kimlik ibrazı ile indirimli Müzekart 30 TL, 
tam Müzekart 70 TL ücret karşılığında alınabilir. 
 

İNDİRİMLİ MÜZE KART 

T.C. vatandaşı olan Öğrenciler, öğretmenler, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ile bir 
refakatçisi, er ve erbaşlar, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi ve sorumlu müdürleri, 
kokartlı turist rehberleri, Kültür Bakanlığı personeli ve emeklileri ile eş ve çocukları kimliklerini ibraz 
etmeleri durumunda 30 TL ücret karşılığında satın alabilirler 
 



GENEL BİLGİLER 

 

Gezi süresi hareket ve dönüş günü dâhil olmak üzere 1 gece 2 gün olup, 1 gece otel konaklaması 

bulunmaktadır. Tur esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rehber gerekli 

gördüğü takdirde, tüm programı gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından 

aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir. Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri paket 

programdır. Ayrı düşünülemez. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur iptal olur. Böyle bir 

durumda şirketimiz misafirlerimize 1(bir)gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. 0–6 yaş 

çocuk indirimi iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır. T.C. Vatandaşı olmayan 

yabancı uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrıca fark ödemez. 

 

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI 

Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık sigortası 
değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır. 

 

 

ULAŞIM ARAÇLARIMIZ 

Travego & Tourismo MERCEDES – Man Fortuna 46+1+1 Koltuklandırma, Abs, Asr, Klimalı, Karoseri 
İndirme Kaldırma Sistemi Tempomat (Hız Sınırlayıcı Ve Sabitleyici), TV, DVD Player (DVD, VCD, CD, 
MP3), Önde Ve Ortada 15 " LCD Monitör. 

MAN FORTUNA 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı 
mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı  

NEOPLAN CITYLINER / TOURLINER 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet 
buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd 
oynatıcı 

TEMSA SAFIR 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı,su ısıtıcılı 
mutfak ünitesi,okuma lambaları , rehber anonsu için ses sistemi , cd ve Dvd oynatıcı 

MIDIBUSLER - ISUZU TURKUAZ 31+1 Veya 27 + 1 Koltuklandırma, Yatar Otobüs Koltuklu, Abs, Asr, 
Klima, 1adet Monitör, 1 Adet Buzdolabı, Su Isıtıcılı Mutfak Ünitesi, Okuma Lambaları, Rehber Anonsu 
İçin Ses Sistemi, Cd Ve Dvd Oynatıcı 

MINIBUSLER -- VW VOLT 12+1 veya 16 + 1 Koltuklandırma, Özel Tasarlanmış Yatar Otobüs Deri 
Koltuklu, Abs, Asr, Klima, 1 Adet Buzdolabı, Okuma Lambaları, Rehber Anonsu İçin Ses Sistemi, Cd Ve 
Dvd Oynatıcı 

MERCEDES SPRINTER 12 + 1 veya 16 +1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs Deri koltuklu, 
abs, asr, Klima, 1 adet buzdolabı, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı 

 



TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. 

 

Ereğli Büyük Anadolu Oteli: 
Batı Karadeniz’in Ereğli İlçesinde bulunan ve bölgenin en büyüğü olan otelimizde, sizlerin değerli 
misafirlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. Otelimiz zengin açık büfe kahvaltısı, ücretsiz kapalı 
havuzu, hamamı, saunası, spor ve oyun salonları ile konuklarına olağan üstü hizmet sunmaktadır. 
Şehir merkezine sadece 5 Km. uzaklıkta olan otelimiz hem şehrin gürültüsünden uzak hem de 
istenildiğinde sadece 5 dakikada şehir merkezine ulaşım imkânı sağlayacak şekilde konumlanmıştır.

 

 
 



 

 



 
 


