
SAFRANBOLU - AMASRA
DAVUTOBASI KÖYÜ’NDE SAFRAN HASADI 

1 GECE - 2 GÜN  
25 EKİM HAREKET – 27 EKİM DÖNÜŞ

Hareket Saatleri ve Yerleri
00.00 İncirli Alfemo Mağazası Önü
00.30 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü
01.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

1.Gün Cumartesi :  İSTANBUL – SAFRANBOLU – DAVUTOBASI KÖYÜ – BULAK MAĞARASI
Yolda alacağımız sabah kahvaltısı (extra) ardından Safranbolu’ ya hareket ediyoruz. Safranbolu’ya
vardıktan sonra gezimize başlıyoruz. Osmanlı Türk mahallelerin panoramik seyrediyoruz. Hükümet
Konağı, Saat Kulesi, Mümtazlar Konağı, Köprülü Mehmet Paşa camii ve avlusundaki güneş saati, bir
müze ev olan Kaymakamlar Evi, Cinci Hanı, İzzet Mehmet Paşa camii gezileri sonrası Arastacılar
Çarşısı,  meşhur Safranbolu lokumlarının  gezilip  görülmesi  alış-  veriş  imkanı… Bulak  Mağarası’nı
geziyoruz  ve  dünyanın  en  pahalı  bitkisi  olan  Safran  bitkisinin  yetiştirildiği  Davutobası  Köyü’ne
geçiyoruz.  Safran ile  bilgilerimizi  aldıktan sonra,  otelimize hareket  ediyoruz.   Akşam yemeği  ve
konaklama otelde.  SAFRANBOLU - KARABÜK

2. Gün Pazar :  YÖRÜK KÖYÜ – CAM TERAS – AMASRA - İSTANBUL
Otelde  alınan  sabah  kahvaltı  sonrası,  bir  dönem  Safranbolu  bölgesinde  göçebe  Yörüklerin  ve
Bektaşilerin  yaşadığı  Yörük  köyünde  çamaşırhane,  Sipahiler  Konağı,  köy  pazarı  gezileri  sonrası
Yörük Köyünün meşhur baklavasından yedikten sonra,  Cam teras gezisi ve gezisi sonrası, Amasra’
ya hareket, Amasra’nın girişinde bulunan Bakacak Tepesinden, Fatih Sultan Mehmet’ in “ Lala Lala
Çeşm-i Cihan dedikleri bu mu ola “ ( Dünyanın gözleri ) dediği Amasra’nın manzarasını seyrederek
Fotoğraf  molası  veriyoruz.  Kraliçe  Amastris’  in  kurduğu Roma  Bizans  ve  Osmanlı  izleri  taşıyan
Amasra’ nın merkezine geldiğimizde Karadeniz’ in meşhur lokantalarında alınan öğle yemeği (extra)
sonrasında Cenevizliler döneminden kalma Amasra Kalesi, Boztepe Kaleiçi, Cenova Şatosu, Kültür
Evi, Kaymakam Evi, Fatih camii, Kemere Köprüsü, Karanlık Kapı, Küçük Limanın görülmesi ardından
Bartın gezisi sonrası turumuzu bitiriyoruz ve İstanbul’a hareket etmek üzere yola çıkıyoruz. Devrek
üzerinden geri dönüş ve bir sonraki turumuzda yeniden beraber olabilmek dileğiyle vedalaşıyoruz. 

Tek kişi farkı : 80.- TL

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Gidiş dönüş ulaşım
Seyahat sigortası
Programda yer alan çevre gezileri
1 gece yarım pansiyon otel konaklama
1 açık büfe otelde kahvaltı 
1 açık büfe veya set menü otelde akşam yemeği



Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Rehberlik Hizmetleri
İlk gün kahvaltı 
Öğle yemekleri, içecekler
Müze ve Ören yeri girişleri
Kişisel harcamalar

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

NOT : REHBER, TUR PROGRAMINDA GEZİLECEK YERLER AYNI KALMAK ŞARTI İLE 
TURUN DAHA VERİMLİ HALE GELMESİ İÇİN TUR GÜNLERİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPABİLİR. 

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 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 35, 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.


