
Tatilciniz Turizm farkıyla Güzel Atlar Diyarı Kapadokya’yı keşfetmeye ne dersiniz? 

 

 
 ARAÇ KALKIŞ SAATLERİ:  
20:30 İncirli Dilek Pastahanesi Önü 

21:00 Mecidiyeköy İETT Durakları Önü   
21:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi   
21:50 Kartal Köprüsü Ankara Yönü   
22:45  İzmit Halkevi Önü   
23:45  Sakarya Kent Meydanı 
 
 FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER:  
- Gidiş - Dönüş Ulaşım   
- 1 Gece Otel Konaklaması 
- 1 Sabah Kahvaltısı 
- 1 Akşam Yemeği 
- Seyahat Sigortası  
- Rehberlik Hizmeti 
- Araç İçi İkramlar 
- Belirtilen Çevre Gezileri 
 
 FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:  
- İlk Sabah Kahvaltısı 
- Öğle Yemekleri 
- Balon Turu 
- Balon İzleme Turu 
- Atv Safari Turu 
- Müze - Ören Yeri Giriş Ücretleri 
- Kişisel Harcamalar 
- Türk Gecesi 
 
TUR PROGRAMI: 
 
1.GÜN 
 
Gece, belirtilen kalkış noktalarında misafirlerimizle buluştuktan sonra araç içi ikramlar eşliğinde 
başlayan yolculuğumuzun ardından sabah yolda vereceğimiz kahvaltı molası sonrası, -Kahvaltı ekstra 
ücretli, isteğe bağlıdır.- Tuz Gölü’nü panoramik olarak görüyoruz. 
Ardından tekrar hareket ederek Kapadokya oluşumunun en önemli bileşenlerinden biri olan Hasan 
Dağı’nın manzarası eşliğinde bölgedeki ilk durağımız Ihlara Vadisi’ne varıyoruz. 14 km. uzunluğunda, 
doğal bir oluşum olan ve Hristiyanlığın önemli İnziva mekanlarından olan Ihlara Vadisi’ni rehberimizin 
anlatımlarıyla dolaşmaya başlıyoruz. Ihlara Vadisi boyunca sayıları oldukça fazla olan Kaya Oyma 
Kiliselerin başlıcaları, Ağaçaltı Kilisesi ve Yılanlı Kilisesi’ni rehberimizi anlatımları eşliğinde gezerken, 
devamında Melendiz Çayı’nın hoş akışı boyunca yürüyerek buradaki gezimizi sonlandırıyoruz. 
Turumuza devam ederken bir sonraki gezi noktamız Narlı Kuyu Krater Gölü olacak. Manzara eşliğinde 
isteyen misafirlerimiz sıcak içeceklerle manzarayı doyasıya izleyebilir, isteyen misafirlerimiz bu 
manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştirebilir. Sıcak içeceklerimizi içtikten ve fotoğraflarımızı çektikten 
sonra Derinkuyu Yeraltı Şehri’ne doğru hareket ediyoruz. (Yoğunluk durumunda Kaymaklı Yeraltı Şehri 
ziyaret edilecektir.) İhtiyaç oldukça yer altına doğru kazılarak galerilerin oluşturulduğu ve çok sayıda 
kişinin bir arada yaşayabileceği Yeraltı Şehrini rehberimiz eşliğinde geziyoruz. Ayrılmamızın ardından 
ise öğle yemeği için restoranımıza doğru hareket ediyoruz. -Öğlen yemeği ekstra ücretli, isteğe 
bağlıdır.- Öğle yemeği sonrası gezeceğimiz ilk durağımız ise Hristiyanlığın tarihsel gelişiminde en 
önemli yerlerden birine sahip olan Göreme Açık Hava Müzesi olacak. Rehberimizin anlatımları 



eşliğinde görmeye başlayacağımız Göreme Açık Hava Müzesi’nde Aziz Basil, Azize Barbara, Elmalı 
Kilise, Yılanlı (Onohrius) Kilise, Mutfak ve bağlantılı alanlar (Kiler, Yemekhane) gezilerimiz ardından 
Göreme’den ayrılıyoruz. Göreme programımızın bitmesinin ardından yerel ve dünyaca bilinen şaraplık 
üzümlerden yapılan şaraplar hakkında bilgi almak, tadına bakabilmek ve satın almak için Turasan 
Şarap Fabrikası’nı ziyaret ediyoruz.. Fabrika ziyaretimiz esnasında isteyen misafirlerimiz Asmalı Konak 
ziyareti gerçekleştirip, dolaşabilir. Burada ki zamanımızın bitmesiyle beraber günün yorgunluğunu 
atabileceğimiz otelimize hareket ediyoruz. 
Dinlenmemizin ardından akşam yemeğimizi otelde yedikten sonra dileyen misafirlerimiz Türk 
Gecesine katılabilir. -Türk Gecesi ekstra ücretli olup, isteğe bağlıdır.- Katılmak isteyen misafirlerimizle 
beraber belirtilen saatte otel önünde buluşup Türk Gecesine doğru hareket ediyoruz. 
Bizler için rezerve edilmiş yerlerimize oturduktan sonra eğlencemiz başlıyor. Güzel ülkemizin tüm 
bölgelerinden halk oyunlarının sergilendiği şov boyunca eğlenceli dakikalar geçirecek ve ülkemizin 
kültürel zenginliğine bir kez daha hayran kalacaksınız. İsteyen misafirlerimiz belirli zamanlarda halk 
oyunları ekibine katılabilirler. Gecenin sonunda ise sahne size kalıyor. Gecenin bitimiyle beraber hep 
beraber aracımıza binip tekrardan otelimize dönüyoruz. 
-Akşam yemeği, konaklama ve sabah kahvaltısı otelimizde- 
 
2.GÜN 
 
Balon turu ve balon izleme turu için önceden belirlenen sabah erken saatte dileyen misafirlerimizle 
buluşarak balonların kalkış alanına doğru gidiyoruz. -Balon ve Balon izleme turumuz ekstra ücretli, 
isteğe bağlıdır.- 
Balonların hazırlanışını ikram edilen çay ve poğaça eşliğinde izliyoruz. Hazırlıkların tamamlanmasının 
ardından kalkışa geçiyoruz. Ortalama bir saat sürecek olan Balon gezimizde gün doğumu eşliğinde 
doğanın sanatının eşsizliğini sergileyen peri bacalarını ve tüm bölgeyi izleyeceğiz. Balon turumuzun 
bitmesinin ardından belirtilen noktalara iniş yaptıktan sonra ikram edilen şampanya eşliğinde verilen 
sertifikalar mutlaka yapılması gerek aktivite olarak kabul edilen Kapadokya Balon Turu’nu unutulmaz 
hale getirecek. Dileyen misafirlerimiz olarak balon izleme turumuza katılabilirler. Bu turumuzda 
balonların kalkış anından izlemeye başlayarak balonların havadaki muhteşem görüntülerini 
ölümsüzleştirebiliyoruz. Birbirinden güzel fotoğraflar yakalayacağımız bu tur balon uçuşları bitene 
kadar devam edecektir. Balon turuna katılan misafirlerimiz sertifikalarını da aldıktan sonra otelimize 
doğru hareket ediyoruz. Balon ve balon izleme turunun ardından otelimize varışımızla bugün yapılacak 
olan program için hazırlanmamıza yeterli vakit olacaktır. 
Otelimizde yapacağımız sabah kahvaltısının ardından, sabah rehavetini üzerimizden atabileceğimiz 
büyük ve şapkalı peri bacalarının en yoğun olduğu bölge olan Paşabağ yürüyüşümüzü rehberimiz 
eşliğinde gerçekleştirerek güne güzel bir başlangıç yapıyoruz. Yürüyüşümüz ardından herkesin farklı 
karakterlere benzettiği birbirinden farklı peri bacalarının olduğu Derbent Vadisi gördüğümüz diğer gezi 
noktamız olacaktır. Derbent Vadisi gezisi sonrası volkanik özelliğinden dolayı değerli ve yarı değerli 
taşlara sahip olan Kapadokya’nın ve dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen taşların işlenerek değerli 
madenlerle birleştirildiği ve aynı zamanda onyx ürünlerinin de yapıldığı Onyx Taş Atölyesini ziyaret 
ediyoruz. Burada bizlere verilen bilgilerin ardından alışveriş yapmak isteyen misafirlerimizle beraber 
alışverişimizi yaptıktan sonra aracımızın bizi beklediği, bölgenin en güzel panorama noktalarından biri 
olan Güvercinlik Vadisi’ne gidiyoruz. Nazar ve çömlek ağaçları ile birleşince muhteşem fotoğraflar 
yakalayabileceğiniz Güvercinlik Vadisi’nden fotoğraflarımızı çektikten sonra ayrılıyoruz. Buradan 
hareketle öğle yemeğimizi yiyeceğimiz restoranımıza gidiyoruz. -Öğlen yemeği ekstra ücretli, isteğe 
bağlıdır.- Öğle yemeğimizin ardından Kapadokya bölgesi için bin yılların geleneksel işçiliği olan Çanak 
– Çömlek işçiliğini tanıyıp bilgi alabilmek için Çanak – Çömlek atölyesine gideceğiz. Atölyede 
ustalarımızın bize verdiği bilgiler ve örnek olarak yapacakları çömleği canlı izledikten sonra dileyen 
misafirlerimiz alışveriş yapabilirler. Alışverişimizin ardından aracımıza geçerek bir sonraki gezi 
noktamız olan ve şuan müze olarak ziyarete açık olan Anadolu'nun en kutsanan mekanlarından birisi 
olan Hacı Bektaş Veli Dergahı için yola çıkıyoruz. Rehberimizin anlatımıyla beraber Türbe ziyaretimize 
başlıyoruz. Dış avluda bulunan Üçler Çeşmesi, Ana Avlu (Mutfak, Meydan Evi) ve Son Avlu (Pir Evi, 
Hacı Bektaş Veli Türbesi) ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hacı Bektaş Veli gezimizin ardından 
İstanbul'a dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Bir sonraki turda görüşme dileğiyle misafirlerimize veda 
ediyoruz. 



 
 
  ÖNERİLERİMİZ: 
Gezi boyunca ayağınızda rahat bir ayakkabınızın olması, yürüyüşlerinizi daha keyifli bir hale getirir. 
Yapacağınız spor&şık kombinler fotoğraflarınızın likelarını yükseltebilir!      
Gece için yanınızda bir hırka, gündüz için güneş gözlüğü.. 
 
Ve en önemlisi, fotoğraf makinesi, sarj aleti ve powerbanklarınızı sakın yanınıza almayı unutmayınız! 
 
 
 ÖNEMLİ DETAYLAR: 
 
> Tatilciniz Turizm Paket tura katılacak sayının yeterli olmaması durumunda 5 gün öncesinden tur 
iptali tüketiciye bildirilir. 
> Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, 
unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan Tatilciniz Turizm sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma 
durumlarında kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir. 
> 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura 
katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan Muvafakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin 
yanında bulundurulması zorunludur. 
> Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları 
ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
> Acente zorunluluğu kaldığı durumlarda (Yol ve Hava şartları vb.) daha önceden belirlenen tur 
programını değiştirebilir. Ziyaret edilen yerlerde taşıma kurumlarının otellerin sorumluluğunda olan 
durumlarda meydana gelebilecek aksaklıklardan Tatilciniz Turizm sorumlu tutulamaz. 
> Her misafirin 1618 nolu kanuna göre seyahat sigortası yapılmaktadır. 
> Misafirin tura gitmeden önce yaptığı ön ödeme keyfi durumlardan dolayı iptal istemesi durumunda 
iade edilemez. 
> Misafirlerlerin hastalık, kaza vb. durumlarda yaptıkları ödeme rapor sunma durumunda %100 geri 
iade edilir. 
> Tek Kişi Konaklama Farkını Tur Fiyat Bilgileri Sekmesinden veya Rezervasyon Menüsünden 
inceleyebilirsiniz. 
> Çocuk İndirimi sadece 2 yetişkin ile birlikte konaklamak şartıyla geçerlidir. İki Yaşını Doldurmuş Her 
Bireyin Otobüste Koltuk Alması Zorunludur. Otobüslü Turlarda 0-1,99 Yaş Çocuklardan Ücret 
Alınmaz. Eğer Çocuklar İçin Otobüste Koltuk İstenirse 3-11 Yaş Çocuk Fiyatı Uygulanır. 
> Araç İçerisindeki Koltuk Düzeni Tatilciniz Turizm Operasyonu Tarafından Ayarlanmaktadır. 
> Özel koltuk seçimi yapılamamaktadır. 
> Koltuk yerleşimi konusundaki itiraz durumunda, ödeme iadesi mümkün değildir. Araçlarımızın tüm 
koltukları aynı standartlardadır. 
> Triple Odalarda Üçüncü Yatak Normal Yatak Konforunda Olmayabilir. Otel Duruma Göre 
Misafirlerimize Açılır-Kapanır Yatak ya da Çekyat Verebilir. LÜTFEN ÜÇÜNCÜ YATAK KARARINI 
SATIŞ ANINDA VERİNİZ. AKSİ TAKDİRDE OTELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAKTIR 
> Rehberimiz Programını Tamamen Gerçekleştirmek Kaydı İle Programın Seyrinde Değişiklik Yapabilir 
> Ekstra Turlar, Kişi Sayısına Bağlı Olarak Hareket Eder. Ekstra Bir Turun Gerçekleşmemesi Halinde 
Misafirin Tazminat Hakkı Doğmaz.Bu Durumda Tatilciniz Turizm’in Bir Sorumluluğu Yoktur. Ekstra Tur 
Fiyatları Değişebilir. Bu Durumda Misafirin Turu Satın Aldığı Tarih Değil, Turun Hareket Ettiği Tarih 
Dikkate Alınır. Tura Gidilen Dönemdeki Ekstra Tur Fiyatı Geçerli Olur. Misafir Bunu Kabul Ederek Turu 
Satın Almıştır. 
> Tur Programında Belirtilen Saatler, Normal Hava ve Yol Koşullarına Göre Hesaplanmış Olup, Olası 
Gecikmelerde, Tatilciniz Turizm Sorumluluğu, Misafirin İse Tazminat Hakkı Yoktur. 
> Tur Konaklama Bölgelerinde ve Otellerinde Yoğunluğa Göre Aynı Standartlarda Olmak Kaydı İle 
Değişiklik Yapılabilir. 
> Tur Öncesi ya da Tur Esnasında Hava Muhalefeti Nedeniyle Yapılamayan Turlardan Tatilciniz 
Turizm’in Sorumluluğu Yoktur. 



> Uçaklı Turlarda Tatilciniz Turizm Yoğunluğa Bağlı Olarak ve Programı Aksatmamak Kaydıyla; 
Havalimanı, Havayolu Şirketi ve Uçuş Saati Değiştirme Hakkını Saklı Tutar. 
> Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay süreli ve Yasal olarak geçerli pasaport olması mecburidir. Misafir 
pasaportlarının hasar görmemiş/yıpranmamış/yırtılmamış olması zorunludur. Kişilerin gidilecek 
ülkelere giriş için gerekli olan yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur. Geçerlilik tarihi 
geçmiş olan Pasaportlardan kaynaklı turun gerçekleşmemesi durumlarında Sorumluluk Misafirlerimize 
aittir. 
> Tatilciniz Turizm Yolcu ile konsolosluk arasında aracı konumundadır. Konsolosluk gerekli gördüğü 
durumlarda vize vermeme hakkına sahiptir, Yolcunun vize alamaması ile ilgili olarak Tatilciniz 
Turizm’in hiç bir sorumluluğu yoktur. Tatilciniz Turizm sadece Aracı kurum görevini üstlenmektedir. 
Şahsi vize başvurularında Tatilciniz Turizm’in herhangi bir yaptırımı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Tüketiciler bu şartları kabul ederek tura kayıt yaptırmışlardır. 
> Sınır kapı geçişlerinde alınması zorunlu olan Çıkış harç pulu Tur öncesinde ilgili bankalardan 
alınabileceği gibi Sınır Kapılarında rahatlıkla temin edilebilir. 
> Sınır kapılarında oluşacak olan yoğunluklardan dolayı yaşanabilecek zaman kayıplarından Tatilciniz 
Turizm sorumlu değildir. 
> Yurtdışı turlarında kimlik ile girilen ülkelerde (GÜRCİSTAN-UKRAYNA-KIBRIS-MOLDOVA) sadece 
yeni kimlik ile geçiş yapılabilmektedir. 
> Seyahat edeceğiniz ülkedeki para birimine göre lütfen beraberinizde bu Ülkelere ait paralar 
bulundurunuz. 
> Bu Turun Hareketi İçin Minimum Katılımcı Sayısı 30 Olarak Öngörülmüştür. Yeterli Sayıda Çoğunluk 
Olmadığında Turu 3 Gün Önceden Haber Vermek Kaydı İle İptal Hakkı Tatilciniz Turizm’de Saklıdır. 
Turun İptali Durumunda Tatilciniz turizm İptalini Bizzat Bildirmek Zorundadır. Yasal Süreç Olduğundan 
Tazminat Hakkı Yoktur. Ön Ödeme Tutarı Kayıt Tarihinde Rezervasyon Bedelinin Minimum % 30’dur. 
Turun Hareket Tarihinden 7 Gün Önce Kalan Tur Bedelinin Tamamlanması Gerekir. En Son Sirkü Bir 
Önceki Sirküyü Geçersiz Kılar.  
 
 ARAÇLARIMIZ: 
 
Kullandığımız araçlar kişi sayısı ve yol durumuna göre değişiklik gösterebilir. 
16 kişiye kadar; Volkswagen Crafter & Mercedes Sprinter 27 kişiye kadar; Otokar Sultan Maxi & Isuzu 
Novo Lux 35 kişiye kadar; Otokar Sultan Mega 46 kişiye kadar; Mercedes Travego - Tourismo & Man 
Fortuna & Neoplan Tourliner / Cityliner 

 

FİYATLANDIRMA 

2 ve 3 Kişilik Odada Kişi Başı Fiyattır. 

Tek Kişilik Odada Konaklama: 419TL 

 

TARİHLER 

06-08 KASIM 

13-15 KASIM 

20-22 KASIM 

27-29 KASIM 


