
Balon Turu Dahil 5* Otel Konaklamalı
3 Gün 2 Gece Dolu Dolu Kapadokya Turu

Tuz Gölü, Aksaray, Ihlara Vadisi, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Güvercinlik Vadisi, Paşabağ, Dervent Vadisi,
Çanak Çömlek Atölyesi, Avanos , Türk Gecesi, Balon Turu, Ürgüp, Asmalı Konak, Şarap Fabrikası,

Göreme Açık Hava Müzesi, Onyx Taş Atölyesi, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi

1. Gün

Hareket / Gece Yolculuğu 17 Eylül Cuma
21:00 İncirli Dilek Pastanesi Önü
21:30 Mecidiyeköy Mado Pastanesi Önü
22:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü
22:15 Kartal Köprüsü Altı
22:30 Çayırova Mc Donald’s
22:45 Gebze Center Önü
23:15 İzmit Halkevi (Asya Otel Karşısı)

2. Gün

Tuz Gölü, Aksaray, Ihlara Vadisi, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Güvercinlik Vadisi, Paşabağ,
Dervent Vadisi, Çanak Çömlek Atölyesi, Avanos

00:05 Sakarya Alpet Önü (Otogar Yanı) 04:00 Ankara Söğütözü Ulusoy Tesisleri Önü
(Armada Avm Karşısı) tura katılan misafirlerimizi aldıktan sonra gece yolculuğumuzun
ardından Kapadokya Ihlara Hacıbektaş Turu için sabahın erken saatlerinde Tuz Gölü'ne
varıyoruz. Panaromaik olarak göreceğimiz Tuz Gölü'nün ardından gezimize başlamadan
önce kahvaltı molası veriyoruz. Ardından 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’ne 380 basamak inerek ulaşıyoruz. Melendiz çayının
oluşturduğu ve içinden aktığı, yer yer 120 metreyi geçen derinliği ile doğa harikası ıhlara
vadisi içerisinde yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş esnasında vadi, içerisindeki yerleşimler ve
kiliseler hakkında bilgi alıp yoğunluğa göre; Ağaçaltı, Sümbüllü veya Yılanlı Kilise örnek
yapıyı görüp rehberimizden bilgi alıyoruz. Birbirinden güzel fotoğraf çekim alanlarında anı
ölümsüzleştirmek ve vadi havasında huzur depolamak için serbest zaman veriyoruz.
Buluşma saatinde aracımızda buluştuğumuzda; basamakları çıkarken harcadığımız enerjiyi
depoluyoruz ve bir sonraki gezi noktamız Kaymaklı Yeraltı Şehri’ne doğru hareket ediyoruz.
(Yoğunluk durumunda Derinkuyu Yeraltı Şehri ziyaret edilecektir. Gerek yaklaşık 4500 yıllık
kullanım geçmişleriyle, gerek mimari özellikleri ve gerekse de kullanım amaçlarıyla hayranlık
uyandıran yeraltı şehri gezimizi rehberimiz eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Binlerce insanın
yaşadığı bu yeratı şehrinin her adımında hayrete kapılacaksınız. Hititler Döneminde yapılan,
Roma ve Bizans Dönemlerinde diğer alanlarında oyulmasıyla yeraltı şehrine dönüştürülen,
tüf kayalardan oluşan Kaymaklı Yeraltı Şehri gezimizi gerçekleştirdikten sonra otobüsümüze
binerek Güvercinlik Vadisi’ne doğru hareket ediyoruz. Nazar ve çömlek ağaçları ile birleşince
muhteşem fotoğraflar yakalayabileceğiniz Güvercinlik Vadisi’nden fotoğraf molası veriyoruz.
Molamızın ardından öğle yemeğimizi alacağımız restauranta geçiyoruz. Öğle yemeğimizin
ardından Kapadokya’nın eğlenceli aktivitelerinden biri olan Atv turu için dileyen misafirlerimizi
Atv turu yapacakları alana bırakıyoruz. (Ekstra) Yaklaşık 1 saat sürecek Atv turuna
katılmayan misafirlerimiz ile Çavuşin Köyünde fotoğraf ve çay-kahve molası veriyoruz.
Zamanımızın bitimiyle Atv turundan dönen misafirlerimizi alarak büyük ve şapkalı Peri



Bacalarını yakından göreceğimiz Paşabağ’a hareket ediyoruz. Paşabağ’da Peri Bacaları
hakkında rehberimizden bilgiler aldıktan sonra, Peri Bacaları arasında yürüyüş yapabilir,
harika kareler yakalayabileceğiniz fotoğraflar çekebilirsiniz. Paşabağ’a ayrılan süremizin
bitmesiyle otobüsümüzde buluşarak Hayal Vadisi olarakta bilinen Dervent Vadisi’ni
panaromik olarak görüyoruz. Buraya Hayal Vadisi de denilmesinin sebebi Peri Bacalarını
hayal gücünüze göre şekillendirmeniz ve varlıklara benzetmenizdir. Rehberimizin dans eden
gelin ve damat ile oturan deveye benzeyen Peri Bacalarını gösterdikten sonra kısa bir
fotoğraf molası veriyoruz. Fotoğraf molamızın bitimiyle günün son noktası olan Saklı Mağara
Çanak Çömlek Atölyesine gidiyoruz. Burada Ustamız bizlere eski dönemde çömlek yapımını
anlatıp, gösterdikten sonra misafirlerimizden içerisinden birini seçerek eğlenceli anlatımı ile
çömlek yaptırmaya çalışacaktır. Ardından ustamızdan ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra
alışverişlerimiz için zaman veriyoruz. Burada çömlek ürünleri ve hediyelik eşya
alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Alışverişlerimizin ardından otobüsümüze binerek
otelimize doğru hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
 
Dileyen misafirlerimiz akşam yemeği ardından ekstra olarak yöreye özel Türk Gecesi
etkinliğine katılabilirler.

Türk Gecesi (Ekstra)

Türk Gecesi etkinliği için rehberimizin belirleyeceği saatte otelimizin önünden otobüsümüze
binerek gecenin yapılacağı Kayadan Oyma Mağara Restaurantımıza hareket ediyoruz.
Sınırsız olarak Alkollü – alkolsiz içeceklerin ve mezelerin dahil olduğu gecede Türk yöresini
anlatan Kız isteme, Kına, Düğün ve folklor dansları gibi gösterileri izleyeceğiz. Gecenin
bitiminde tekrardan otobüsümüze binerek otelimize doğru hareket ediyoruz.

Sabah Kahvaltısı: Aksaray Ağaçlı Tesislerinde alınacaktır. (Ekstra)
Öğle Yemeği: Bölge restoranlarında alınacaktır. (Ekstra)
Akşam Yemeği: Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir.
Konaklama: 5* Suhan Cappadocia Otel, Büyük Avanos, Kral Otel vb

3. Gün

Balon Turu, Ürgüp, Asmalı Konak, Şarap Fabrikası, Göreme Açık Hava Müzesi, Onyx
Taş Atölyesi, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi, İstanbul
Balon turu için (Tur Fiyatına Dahil) Önceden belirlenen sabah erken saatte misafirlerimizle
lobide buluşarak balonların kalkış alanına doğru transfer ediliyoruz. 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.
Sertifikalarımızı da aldıktan sonra otelimize doğru hareket ediyoruz.
 
Sabah otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Ürgüp’e doğru hareket ediyoruz.
Ürgüp’te ilk olarak 2000’li yılların başında ekranlarda olan Asmalı Konak dizisinin çekildiği
Asmalı Konak’ı ziyaret ediyoruz. Dileyen misafirlerimiz Asmalı Konak müzesini gezebilir
dileyen misafirlerimiz ise fotoğraf çekebilir. Ardından Kapadokya denilince akla ilk gelen
şeylerden biri olan Dünyaca ünlü şaraplardan almak isteyen misafirlerimiz için Turasan Şarap
Fabrikasına gidiyoruz. Burada dileyen misafirlerimiz şarap alışverişini yaptıktan sonra



aracımıza biniyoruz. Bir sonraki durağımız Kapadokya bölgesine has sütle kavrulmuş kabak
çekirdeği ve yöresel pek çok çeşidi bulacağınız mağaza ziyareti olacaktır. Burada da kısa bir
alışveriş molası verdikten sonra otobüsümüze binerek Hıristiyanlığın tarihsel gelişiminde en
önemli yerlerden birine sahip olan Göreme Açık Hava Müzesi’ne hareket ediyoruz. Göreme
Açık Hava Müzesi’nde Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basileus Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz
Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise’sini rehberimiz
eşliğinde geziyor ve bilgiler alıyoruz. Buradaki gezimizi tamamlayıp otobüste buluşmamızın
ardından Onyx Taş Atölyesine hareket ediyoruz. Volkanik bölge olan Kapadokya’dan
çıkartılan onyx taşı ve ve farklı derinliklerden çıkartılan yarı değerli ve değerli taşların
işlenmesi ve tazgahlardaki yerini alma aşamalarını görebileceğimiz atölye ziyaretimiz
ardından dileyen misafirlerimiz için alışveriş molası veriyoruz. Alışverişlerimizi
gerçekleştirdikten sonra öğle yemeğimizi alacağımız restauranta geçiyoruz. Öğle yemeğimizi
aldıktan sonra Kapadokya’ya veda ediyoruz ve Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ne doğru yola
çıkıyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ne vardığımız zaman 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-ı Veli Türbesi gezimizin ardından Kapadokya Ihlara Hacıbektaş Turumuzun sonuna
geliyor ve  dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Siz değerli misafirlerimizi aldığımız noktalara
bırakarak bir sonraki Feliz Turizm organizasyonunda buluşmak üzere vedalaşıyoruz.

Kapadokya At Safari Turu: Sabah belirlenen saatte otelden alınarak at safari için belirlenen
parkurumuza gidiyoruz. Burada gündoğumu eşliğinde ortalama 40 dakika sürecek At safari
turumuz başlıyor. At Safari turunun ardından otelimize varışımızla bugün yapılacak olan
program için hazırlanmanıza yeterli vakit olacaktır.

Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir.
Öğle Yemeği:  Bölge restoranlarında ekstra olarak alınacaktır. (Ekstra)
Akşam Yemeği: Yol güzergahında dinlenme tesisinde alınacaktır. (Ekstra)
Konaklama: Dönüş günüdür. Bu gece otel konaklaması yoktur.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Balon Turu

Otelde 1 gece konaklama

Otelde açık büfe 1 sabah kahvaltısı

Otelde açık büfe veya set menü 1 akşam yemeği

Lüks araçlar ile ulaşım (Kişi sayısına göre araç verilmektedir.)

Programda belirtilen çevre gezileri

Profesyonel rehberlik hizmeti

Hijyen Paketi

Araç içi bardak su

1618 nolu Turizm Kanununa göre Zorunlu Seyahat Sigortası



Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler

Programda belirtilen ilk gün sabah kahvaltısı

Programda belirtilen son gün akşam yemeği

Ekstra belirtilen tüm organizasyonlar

Tüm yemeklerde alınan içecekler

Öğle yemekleri

Tüm Kişisel harcamalar

Müze ve Ören Yeri giriş ücretleri (Belediye ve özel işletmeler için geçerlidir.)


