
SAFRANBOLU AMASRA TURU

1 GECE 2 GÜN 1 GECE OTEL KONAKLAMA

HER HAFTA CUMA HAREKET

1. Gün: Safranbolu • Hükümet Konağı • Saat Kulesi • Hıdırlık Tepesi • Bakırcılar Çarşısı • İzzet
Mehmet Paşa Camii • Güneş Saati • Yemeniciler Çarşısı • Cinci Hoca Hanı ve Hamamı • Kaymakamlar
Konağı •Cam Teras

Siz saygıdeğer misafirlerimizi 24:00 Bakırköy İncirli Dilek Pastanesi Önü, 24:20 Mecidiyeköy MADO Önü,

24:45 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü, 01:00 Kartal Köprüsü Altı (Ankara Yönü), 01.25 Çayırova Mc

Donalds Önü, 01:45 İzmit Halkevi Otobüs Durağı önünden alarak yolculuğumuza başlıyoruz. Sabah

kahvaltısı için verilen molanın ardından UNESCO’nun koruma altına aldığı, Osmanlı ve Rum ortak hayatının

izlerini koruyan müze kent Safranbolu’ya ulaşıyoruz. Burada ilk olarak Safranbolu’yu, Hükümet Konağı’nı

ve Saat Kulesi’ni panoramik olarak görebileceğimiz Hıdırlık Tepesi’ne çıkıyoruz. Buradan hiç bir evin

diğerinin görüşünü engellemediğini ve muhteşem bir şekilde konumlandırıldığını net bir şekilde

görebiliyoruz. Rehberimizin anlatımını bitirmesinin ardından, fotoğraflarımızı çekiyor ve Safranbolu’yu

bizlere yaşatan, Arnavut kaldırımlı sokaklardan geçerek Semerciler, Manifaturacılar, Demirciler, Bakırcılar

Arastalarını, Cinci Hanı ve Hamamı’nı, İzzet Mehmet Paşa Camii’ni, Akçasu Kanyonu’nu, Köprülü

Mehmet Paşa Camii’ni ve avlusundaki Güneş Saati’ni geziyoruz. Konakları ve lokumlarıyla meşhur

Safranbolu’da, en güzel gezi evi olan Kaymakamlar Konağı’nı gezerken kendinizi zaman tünelinde gibi

hissedeceksiniz. Dileyen misafirlerimiz ile 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) Tarihi kentin meşhur lokumcusunda lokuma dair bilgi alırken,

aynı zamanda lezzetli lokumlarından tatma ve alışveriş yapma imkânı bulacağız. Yemeniciler Arastasında

vereceğimiz alışveriş molasını takiben Safranbolu Tarihi Çarşı gezimizi tamamlıyor ve otelimize

yerleşiyoruz.

2. Gün:Yörük Köyü • Sipahioğlu Konağı • Çamaşırhane • Bartın • Amasra • Kale • Bakacak Tepesi
Kemere Köprüsü • Fatih Camii • Ceneviz Kabartmaları • Balık ve Salata Keyfi • Devrek • Bastoncular
Çarşısı

Sevgili Konuklar, sabah erken saatlerde yeni güne merhaba diyor ve otelimizde açık büfe sabah

kahvaltımızı alıyoruz. Kahvaltı sonrasında otelden ayrılarak, eski bir Bektaşi köyü olan Yörükköyü’ne

ulaşıyoruz. Köyün ortak yaşamını yansıtan çamaşırhane gezisini yaparken bu kadar çok detayın

düşünülmüş olmasına şaşıracaksınız. Ardından Sipahioğlu Konağı’nın harem ve selamlık bölümlerini

geziyoruz. Köy kahvesindeki molayı takiben, 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 Amasra’nın ünlü balık

restoranlarında öğle yemeği molası veriyoruz. Deniz balığı ve Amasra salatasından oluşan öğle yemeği



sonrası kentten ayrılarak dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Bartın - Çaycuma üzerinden bastonlarıyla ünlü

Devrek’te bir baston atölyesine uğradıktan sonra, akşam saatlerinde sizleri aldığımız noktalara bırakıyor

ve bir başka Tatil Yağmuru organizasyonunda yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.

Tek kişi ve çocuk ücretleri;

● Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar.
● Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz acenteye 120 TL fark öderler.
● 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk almadığı takdirde ücretsizdir. Koltuk talep edildiği takdirde 199TLdir.
● 07-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde 299 TL acenteye ödenmelidir.
● Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki kişilik tam ücret ödenmelidir.

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER
● Gidiş Dönüş Otobüs Ulaşımı
● Otelde 1 Gece Yarım Pansiyon Konaklama(Safranbolu otelleri)
● Açık Büfe veya Set Menü 1 Akşam Yemeği + 1 Sabah Kahvaltısı
● Türkçe Rehberlik Hizmeti
● Zorunlu Seyahat Sigortası
● Otobüs içi ikramlar

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
● Tüm Öğle Yemekleri
● İlk Gün Sabah Kahvaltısı
● Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler
● Ekstra Olarak Belirtilen Tüm Organizasyonlar
● Müze Girişleri
● Tüm Özel Harcamalar

Seyahatlerde test zorunluluğu;

Aşı olmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım

araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR test zorunlu olacak. Bu

çerçevede 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarının araca binilmeden önce HES kodu

üzerinden yolcuların Çift Aşılı , Covid-19’u atlatmış(6 Ayı Geçmemiş) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif

PCR testi sorgulaması gerekecek. Aşı olmayanlar veya hastalığı geçirmeyenler veya test sonucu negatif

olmayanların seyahatine izin verilmeyecek. Turu satın alan misafirler (Sözleşme sahibi) kendileri ve

sözleşmede yer alan diğer isimler adına yukarıdaki şartları kabul etmiş olup , aksi durumlarda tura

katılamamalarından dolayı ücret iadesi talep edemeyeceklerdir



Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması

Rezervasyon Detayları

Kod alım işleminizi takiben Kupon Kodlarınız ile Rezervasyon Yaptırmanız Gerekmektedir.

Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -21- gün öncesinden Yurt dışı
turlar da ise 28 Gün öncesinden acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla
yükümlüdür aksi takdirde turunuz kullanılmış sayılacaktır. Bayram, Resmi tatil ,Festival dönemi Ve Uçaklı
Turlarda ise rezervasyon sonrası iptal ve değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergahta
ve tur programda değişiklik yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını saklı
tutar. Konaklamalı turlar da hareket tarihinden 2 gün önce , günübirlik turlar da ise 1 gün önceden acente
misafirlerine bildirimde bulunur.

Acente Ve Acente rehberi gerek duyulan hallerde ve katılımcı sayısında oluşabilecek değişiklikler sebebi ile
tur programının akışını daha verimli hale getirebilmek amacı ile gezilecek yerlerin güzergahında, konaklama
yapılacak Otellerde ve kullanılacak araç tiplerinde (Otobüs, minibüs, midibüs) ve geçilmesi planlanan sınır
kapılarında değişikliğe gidebilir. Turu satın alan misafirler kendileri ve refakatçileri adına bunu kabul etmiş
sayılırlar.

NOT: Acente dönemsel yoğunluk yaşanan tarihlerde tur programı üzerinde değişiklik yapma hakkını ve
konaklama  yapılacak bölgeleri değiştirme hakkını saklı tutar ve sorumlu tutulamaz.


