
Ayder Kar Festivali
24-25-26 OCAK 2020

1. Gün: 24 Ocak

24 Ocak Cuma günü alanda buluşup Trabzon'a hareket ediyoruz. Burada bizi bekleyen aracımıza 
yerleşip kahvaltı yapacağımız Ayasofya Camisine doğru hareket ediyoruz, Açık büfe kahvaltımızı alıp 
Ayasofya Müzesini geziyoruz sonra Atatürk Köşküne doğru hareket ediyoruz. Atatürk Köşkünü 
gezdikten sonra dünyaca ünlü Gümüş Kazaziye işlemesinin nasıl yapıldığını yerinde görmek ve bir çay 
molası için TUANA GÜMÜŞCÜLÜK ziyaret ediyoruz. Ziyaretin ardından Sahil yolunu takip ederek 
Bıçağı ile ünlü Sürmene ilçesine varıyor SÜRBİSAN bıçak fabrikasını ziyaret ediyoruz. Bıçaklar hakkında
kısa bilgi aldıktan sonra alışverişimizi tamamlayıp öğlen yemeği için mola veriyoruz (Ekstra) Molanın 
ardından turumuza devam ediyor ve Of'ta bulunan ÖZ ÇAY fabrikasını ziyaret edip çayın nasıl yapıldığı
hakkında bilgi aldıktan sonra hem çayın tadına bakıyoruz hem de çay alışveriş yapıyoruz. Ziyareti 
bitirip Konaklama yapacağımız UZUNGÖLE doğru yola çıkıyoruz yolumuz üzerinde bulunan tarihi 
KİREMİTLİ (HAPSİYAS) Köprüsünü ziyaret ettikten sonra Uzun göle varıyor ve otelimize yerleşiyoruz. 
Akşam yemeğine kadar Göl etrafında yürüyüşümüzü tamamlayıp akşam yemeği için otelimize 
dönüyor yemekle birlikte eğlencemizi yaptıktan sonra istirahate çekiliyoruz.

2. Gün: 25 OCAK

Otelde alacağımız kahvaltının ardından festivalin yapılacağı AYDER YAYLASINA doğru yola çıkıyoruz. 
Rize şehrini panoramik olarak gördükten sonra Çamlıhemşin’de bulunan ZİL KALE ve PALOVİT 
ŞELALESİNİ ziyaret edip öğlen yemeği için mola veriyoruz. (Ekstra)

Yemekten sonra festival alanına varıyor otelimize yerleştikten sonra hep birlikte FESTİVALE katılıp 
Akşam yemeğine kadar doyasıya eğleniyoruz. (Dileyen misafirlerimiz burada kaplıcaya girebilir ekstra)
Yemeğin ardından eğlencemize devam ediyoruz, (dileyen misafirlerimiz sabaha kadar festival 
alanında eğlenmeye devam edebilir) Otelimize istirahate çekiliyoruz.

3. Gün: 26 OCAK 

Sabah kahvaltımızın ardından aracımıza yerleşip BATUM 'a geçiş için SARPTA BULUNAN GÜRCİSTAN 
SINIR KAPISINA VARIYORUZ. Geçiş işlemlerimizi tamamlayıp Batum’a geçiyor. Burada BOTANİK PARKI,
Ali Nino Heykeli, TÜRK MAHALLESİ, GEORGİ KALESİ, GEORGİ KİLİSESİNİ Ziyaret ettikten sonra öğlen 
yemeği ve alışveriş için serbest zaman veriyoruz.

Serbest zamanın ardından BATUM şehir turu yapıp TÜRKİYEYE geçiş için sınır kapısına varıyoruz, 
işlemlerimizi tamamladıktan sonra geçişimizi yapıp aracımıza yerleşiyor ve sahil yolunu takip ederek 
Trabzon'a varıyoruz. Burada uçuş saatimize kadar Boztepe’de misafirlerimize Semaverde çay ikram 
ediyoruz, semaverin ardından uçuş için Trabzon havaalanına geçiyoruz. Burada bir sonraki turlarda 
görüşmek dileği ile vedalaşıp ayrılıyoruz.



ÜCRETE DAHİL HİZMETLER

1. Uçak Biletleri

2. Tüm transferler

3. Seyahat sigortası ve Rehberlik hizmeti

4. 2 gece Y.P Otel konaklaması

5. İlk gün kahvaltı

6. Araç içi ikramlar

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

1. Öğlen Yemekleri

2. Müze giriş ücretleri

3. Yemeklerde alınacak tüm içecekler

4. Özel harcamalar ve program dışı geziler

5. Batum botanik parkı giriş ücreti

6. Batum Çıkış Harcı 50 TL 

NOT: Tura katılan misafirlerimiz Batum’a geçiş için yanlarında yeni NÜFÜS CÜZDANLARINI 
bulundurmaları zorunludur (başka kimlik geçiş için geçerli değildir)

18 yaşından küçük misafirlerimiz için yurt dışına geçiş için ailelerinden MUAFAKAT name almaları 
zorunludur. (Anne ve babaları yanında ise bu belgeye gerek yoktur.)

GEZİ İÇİN YANLARINDA UYGUN KIYAFETLER BULUNDURMALARI ZORUNLUDUR.

NOT: Tura katılan misafirlerimiz kendileri turu iptal ederse tur ücretlerinin yarısı 15 veya 30 gün 
içinde kendilerine firmamız tarafından iade edilir.

- Tur  Firma tarafından iptal edilirse tur ücretinden herhangi bir kesinti yapılmadan 15 gün içinde 
müşteriye iade edilir.

- Tur sorumlusu ve Rehber Hava ve Yol şartlarına göre programda değişiklik yada iptal etme hakkına 
sahiptir.


