
BEYPAZARI GÖYNÜK TARAKLI 

HER HAFTASONU CUMARTESİ SABAH HAREKET 1 GECE - 2 GÜN

Hareket Saatleri ve Yerleri
06.30 İncirli Alfemo Mağazası Önü
06.45 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü
07.15 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

1.Gün Cumartesi hareket: İSTANBUL – TARAKLI – BEYPAZARI
Belirlenen  yerlerden  hareket  ile  seyahatimize  başlıyoruz.  Normal  hava  ve yol  koşullarında  3,5 saat  sürecek
yolculuğumuzun ilk durağı Taraklı.  Sakin şehrimiz olan Taraklı’ ya varıyoruz. Osmanlı sivil mimarisinin güzel
örneklerini  barındıran,  hayatın belli  bir  dönemde durduğu ve o dönemde devam ettiği  izlenimi veren Sakin
Şehir’  de;  Yavuz  Sultan  Selim’in  Mısır  seferine  çıkarken  Taraklı’  da  konaklayarak  veziri  Yunus  paşaya
yaptırdığı Yunus paşa Cami (Kurşunlu Cami) geziyoruz. Ardından Kültür Evi’ne geçiyoruz. Kumaş dokuma
tezgahlarını, etnografı eserleri görüyoruz. Bağdat Yolu güzergahında bulunan Taraklı’ da Tarihi Han, Çakırlar
Konağı,  eski  Vali  Konağı,  Tarihi  Hamam başlıca göreceğimiz yerler  olacaktır.  Daha sonra yüksek tepelerin
arasında, akarsuların geçtiği vadilerde, yamaçların etek ve tabanında kurulmuş tipik bir diğer Osmanlı kasabası
olan  Göynük’e  hareket  ediyoruz.  Kültürel,  tarihi  ve  doğal  güzelliklerini  günümüze  dek  korumayı  başarmış
“Sakin Şehir” unvanlı Göynük’te geleneksel değerler, Türk yaşayış şekli aslına uygun olarak yaşatılmaya devam
etmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in Hocası Ak Şemsettin Türbesi, Gazi Süleyman Paşa Cami, Sakarya Zaferi
Kulesi başlıca göreceğimiz yerlerdir. Bunun yanında özgün mimarisini yakından görme, yöresel el sanatlarını
incelemeniz  için  verilen  sürenin  sonunda  aracımızda  buluşup  Beypazarı’  na  hareket  ediyoruz.  Konaklama
otelimizde.

2.Gün: BEYPAZARI – İNÖZÜ – İSTANBUL
Sabah  otelden  ayrılıp,  Osmanlı  mimarisinin  bozulmadan  kaldığı  ve  mimariyle  birlikte  gelenekleri  ve
görenekleriyle Osmanlıyı yaşayan kenti gezmeye başlıyoruz. Şehrin panoramik olarak görülebildiği en güzel
noktası olan Hıdırlık Tepesine çıkıyor (yol çalışması olmaması halinde) ve Beypazarı’nı yüksek bir noktadan
fotoğraflama imkanı buluyoruz. Fotoğraf molamızın ardından 3000 eski evin bulunduğu Beypazarı’nın tarihi
dokusunu daha yakından yaşamak için şehrin içerisinde gezintiye çıkıyoruz.  Tarihi  sokaklarının,  çarşılarının
içerisinden  geçerek  örnek  bir  Beypazarı  evi  olan  Yaşayan  Müzeyi  geziyoruz.  Yaşayan  Müze’de  etkinlikler
çerçevesinde dileyenler Ebru Sanatı öğrenebilir, isteyenler kurşun döktürüp bu Türk geleneğini yaşayabilirler.
Küçük misafirlerimiz ise Hacivat  Karagöz oyununu seyrederek eğlenceli  vakit  geçirebilir.  Adı gibi  yaşayan,
yaşatan  müzemizin  her  katında  bölgenin  yaşamını  anlatan  örnekler  görecek  ve  oldukça  keyif  alacaksınız.
Yaşayan Müze gezimizin ardından Arnavut kaldırımlı sokaklardaki yürüyüşümüzde Kurşunlu Cami ve İncirli
Camini dışarıdan görüyoruz.  Beypazarı  denildiğinde şüphesiz akla ilk gelen Telkari  sanatı  olacaktır.  Telkari
Sanatı ile ilgili hem bilgi alıp hem de alışveriş yapabileceğimiz ziyaretimiz sonrası, tadılabilir yöresel ürünlerin
satıldığı Sulu Han’da havuç lokumundan, kuru erişteye, tarhanadan Beypazarı kurusuna kadar birçok yöresel
ürün  bulabilirsiniz.  Beypazarı’nın  otantik  dokusunu  Alaattin  sokakta  bir  kez  daha  yaşadıktan  sonra  öğle
yemeğine geçiyoruz. Öğle yemeğimizin ardından İnözü Vadisini görmek üzere otobüsümüze geçiyoruz. Meşhur
maden sularının çıkarılmış olduğu bu güzel vadiyi fotoğrafladıktan sonra dönüş yoluna geçerek misafirlerimizin
alındıkları noktalara bırakılması ve başka turlarımızda görüşmek üzere vedalaşıyoruz.

Tek kişilik oda farkı : 80.- TL

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Gidiş Dönüş Ulaşım
Seyahat Sigortası
Beypazarı’nda 1 gece oda kahvaltı konaklama
1 açık büfe kahvaltı 
Rehberlik Hizmetleri
Programda yer alan çevre gezileri



Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Ekstra Harcamalar
Otelde Alınan İçecekler
Öğle Yemeği 
Akşam yemeği ( Bağevinde yöresel )
Müze ören yeri ve özel işletme girişleri

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 150.- TL ücret talep edilir.
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 (midibas), 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.
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