
BALON TURU DAHİL KAPADOKYA TURU
(1 Gece Otel Konaklaması)

FİYAT

Sng Oda: 1299,00 TL
Ek Yatak: 1099,00 TL
6 -12 Yaş: 1049,00 TL
3 -5 Yaş: 499,00 TL

Otel Adı: 5* Suhan Hotel, Avrasya Hotel, By Cappadocia Hotel, Ramada Hotel, Taşsaray Hotel, Kral Otel Vb.
Tur Tarihi: 08 Ekim Cuma Akşam Hareket

1.Gün: Hareket / Gece Yolculuğu 

21.00 Bakırköy Doğtaş Mağazası Önü
21.30 Mecidiyeköy Mado Pastanesi Önü
22.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otopark Önü
22.15 Kartal Köprüsü Altı (E 5 Ankara İstikameti)
22.45 Gebze Center Önü
23.15 İzmit Halkevi Durakları (Asya Otel Karşısı)
23.59 Sakarya Alpet Önü (Otogar Yanı) katılan misafirlerimiz ile birlikte gece yolculuğumuza başlıyoruz.

2. Gün: Tuz Gölü - Aksaray - Ihlara Vadisi - Yeraltı Şehri - Nevşehir - Paşabağ - Dervent Vadisi - Ürgüp -
Şarap Mahzenleri
Gece yolculuğumuz sonrası, sabahın erken saatlerinde Ankara'ya ulaşıyoruz. Ankara - Söğütözü Armada
alışveriş merkezinin karşısından, Ulusoy tesislerinden saat 04.00 da Ankara'dan katılacak misafirlerimizin
alınmasının ardından kahvaltı molası vereceğimiz Şereflikoçhisar’a ulaşıyoruz. Daha sonrasında ülkemizin en
büyük ikinci gölü olan Tuz gölünde vereceğimiz kısa fotoğraf molası sonrasın Aksaray üzerinden Türkiye’nin
en büyük kanyonlarından biri olan, 14 km uzunluğundaki Ihlara Vadisi ne ulaşıyoruz. Burada Ağaçaltı kilisesini
gezerek, Melendiz Çayının oluşturmuş olduğu nehir yatağında yürüyüş yapıyoruz. Verilen serbest zamanda bu
cennet bahçesinde fotoğraflarımızı çekiyoruz. Bir sonraki durağımız ise bölgedeki 104 farklı yer altı şehrinden
biri olan Derinkuyu veya Kaymaklı Yer altı Şehrine ulaşıyoruz. Yeraltında bulunan tünelleri gezip anlatımları
dinledikten sonra yolumuz bizleri Çardak Köyü üzerinden Göreme'ye götürecek. Öğle yemeğimizin ardından
bir sonraki durağımız üzüm bağları ve üç başlı peri bacaları ile ünlü Paşabağ mevkii olacak. Burada verilen
serbest zamanı takiben hayaller vadisi olarak geçen Dervent Vadisi olacak. Burada çekilen birbirinden ilginç
fotoğrafların ardından, kesme taş evleri ile meşhur Ürgüp'e ulaşıyoruz. Şehir merkezinde yapacağımız
panoramik tur sonrası şarap mahzenlerini ziyaret ediyoruz. Günümüzün son durağı ise 3 Güzeller olarak bilinen
peri bacaları olacak. Burada verilen fotoğraf molasını takiben otelimize ulaşıyoruz. Otele yerleşme ve akşam
yemeğimiz otelimizde.) Arzu eden misafirlerimizle, Türk gecesine katılmak için lobide buluşma (Ekstra, gece
hakkında ayrıntılı bilgiyi rehberimiz otobüste verecektir.)

Sabah Kahvaltısı: Yol üstü tesislerinde ekstra olarak alınacaktır.
Öğle Yemeği: Kapadokya bölgesinde rehberimizin önereceği restoranda ekstra olarak alınacaktır.
Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.
Konaklama: 5* Suhan Hotel, Avrasya Hotel, By Cappadocia Hotel, Ramada Hotel, Taşsaray Hotel, Kral Otel
Vb.



Rota: İstanbul – Bolu – Ankara – Aksaray – Ihlara Vadisi – Ürgüp / 820 km

3.Gün: Balon Turu - Güvercinlik Vadisi - Uçhisar Kalesi - Çömlek Atölyesi - Göreme Açık Hava Müzesi -
Avanos -Onyx Taş Atölyesi - Hacı Bektaş-ı Veli - Elmadağ - Ankara - İzmit – İstanbul
Balon turu için (Tur Fiyatına Dahil) 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 otelde alınan açık büfe kahvaltı sonrası günümüzün ilk fotoğraf molası Güvercinlik Vadisi – Uçhisar
Kalesi olacak. Panoramik olarak çekilen fotoğraf ardından, Kızılırmak’ın suyu ile kil toprağını birleştiren
insanoğlunun 5000 yıldır geçim kaynağı olan çömlekçilik sanatını görmek için çömlek atölyesine gidiyoruz.
Geçireceğimiz keyifli dakikaların ardından kayalık göreme olarak bilinen ve zamanında manastır yaşantısının
hüküm sürdüğü Göreme açık hava müzesine gidiyoruz. Burada Hristiyanlık tarihi hakkında verilen bilgilerin
ardından Elmalı Kilise, Çarıklı Kilise, Yılanlı Kilise gibi sayısız kiliseyi gezebilirsiniz. Daha sonrasında
mermergiller familyasından olan Kapadokya bölgesinden çıkan Onyx taşının işlendiği atölyeye gidiyoruz.
Burada yapılan anlatımlar ardından Avanos üzerinden yolumuza devam ederek Hacı Bektaş ilçesine doğru yol
alıyoruz. Burada Horasan erenlerinden Hacı Bektaş-ı Veli'nin kurmuş olduğu dergâhı ziyaret ediyoruz. Yapılan
anlatımlar ve edilen duaların ardından Kırşehir, Ankara üzerinden dönüş yolculuğuna başlıyoruz Akşam geç
saatlerde siz değerli konuklarımızı bir sonraki Gezinoks gezilerinde buluşmak dileği ile aldığımız noktalara
bırakıyoruz.

Sabah Kahvaltısı: Otelde Açık Büfe Olarak Alınacaktır. Tur Ücretine Dâhildir
Öğle Yemeği: Kapadokya bölgesinde rehberimizin önereceği restoranda ekstra olarak alınacaktır.
Akşam Yemeği: Yol üstü tesislerinde, ekstra olarak alınacaktır.
Rota: Kapadokya – Hacıbektaş – Ankara – İstanbul / 760 km

ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER
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
Programda belirtilen çevre gezileri
Profesyonel rehberlik hizmeti
Gezinoks Hijyen Paketi
Araç içi bardak su
Gezinoks güvencesi
1618 nolu Turizm Kanununa göre Zorunlu Seyahat Sigortası

ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER
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

Önemli Bilgiler
Gezi süresi 2 gece 3 gündür. Turumuz 1 gece otel konaklamalıdır. Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında ve tek
bir çocuk için uygulanır. Rehberimiz programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde
değişiklik yapabilir. Turlarımız otel, otobüs, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür ayrı ayrı
düşünülemez. 0–6 Yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir. Triple odalarda 3. Yatak normal
yatak konforunda olmayabilir. Otel duruma göre misafirlerimize açılır-kapanır yatak ya da çekyat verebilir. 2
yaşını doldurmuş her bireyin otobüste koltuk alması zorunludur. Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım,
konaklama, çevre gezileri vb. Haklar İade edilemez. Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez. Koltuk
numaraları rezervasyon tarih sırasına göre belirlenir. 4 gece ve üzeri konaklamalı turlarda oturma düzeni birer
veya ikişer sıra kaydırılarak rotasyon uygulaması gerçekleştirilir. Ekstra turlar, kişi sayısına bağlı olarak hareket
eder. Ekstra bir turun gerçekleşmemesi halinde misafirin tazminat hakkı doğmaz. Bu durumda Gezinoks’un 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, Gezinoks’un sorumluluğu, misafirin ise tazminat hakkı yoktur. Tur konaklama
bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa göre aynı standartlarda olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir. Tur öncesi
ya da tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlardan Gezinoks’un sorumluluğu yoktur. Bu
turun hareketi için minimum katılımcı sayısı 30 olarak öngörülmüştür. Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında
Turu 72 saat önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı Gezinoks’da saklıdır. Turun iptali durumunda
Gezinoks iptalini bizzat bildirmek zorundadır. Yasal süreç olduğundan tazminat hakkı yoktur.

Müze Kart
Müzekart, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen bir karttır.
Bir yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan tüm müzelerde ve ören yerlerinde geçerli olup
ücretsiz ziyaret sağlar. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Çanakkale, Muğla, Aydın ve Denizli’de
bulunan ve kart makinesine sahip olan müzelerden kimlik ibrazı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
belirlemiş olduğu ücret karşılığında alınabilir.

İndirimli Müze Kart
T.C. vatandaşı olan Öğrenciler, öğretmenler, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ile bir
refakatçisi, er ve erbaşlar, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi ve sorumlu müdürleri, kokartlı
turist rehberleri, Kültür Bakanlığı personeli ve emeklileri ile eş ve çocukları kimliklerini ibraz etmeleri
durumunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu ücret karşılığında alınabilir.

1618 Nolu Zorunlu Seyahat Sigortası Kapsamı
Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir,
tedavi masraflarını karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır.

Türk Gecesi
Kapadokya bölgesine has olan, kayanın içine oyma olarak yapılmış otantik mekânlarda gerçekleştirilen
eğlencede, ülkemizin her yöresine ait halk dansları sergilenmekte ve oryantal sahne almaktadır. Çeşitli müzik
gösterilerine, animasyonlara ve eğlencelere de yer verilen gecede sınırsız yerli alkollü ve alkolsüz içecek ve
onlara uygun mezeler ikram edilmektedir.



Balon Turu
Hava ve mevsim şartlarına göre değişen 60 – 75 dk arası sürecek turumuz otelinize transferimizle son buluyor.
Sabah saat 5 civarı, araçlarımız, siz saygıdeğer konuklarımızı otelinizden alarak kalkış alanına getirir. Balonlar
yerde uçuşa hazırlanırken, konuklarımız açık büfe hafif bir kahvaltı yaparlar. Kısa süren bir hazırlıktan sonra
balonlar gündoğumuna yakın uçuşa başlarlar. Uçuş yaklaşık 1 saat sürer. Uçuş süresince balonumuz ile yaklaşık
1000 feetlik yüksekliğe çıkarak konuklarımıza güneş doğumunu izleme fırsatı verir. Ayrıca vadi içlerine girerek
peribacalarını ve vadi manzaralarını seyretme, fotoğraf çekme ve video kaydı imkânı sunar. Uçuş sonunda
konuklarımız için şampanyalı bir kutlama yapılır. Ayrıca uçuş hatırası olarak uçuş sertifikası verilecektir. Tüm
balon uçuş macerası yaklaşık 3 saat sürmekte olup, sabah 8 civarında konuklarımız tekrar konakladıkları
otellerine veya gezi noktasına bırakılacaktır.

Atv Turu
Hava ve mevsim şartlarına göre değişen 45 - 60 dk arası sürecek turumuz otelimize transferimizle son buluyor.
Sabah saat 5 civarı, araçlarımız, siz saygıdeğer konuklarımızı otelinizden alarak kalkış alanına getirir. Burada
alacağımız hafif bir kahvaltının ardından ATV araçlarımıza binerek otobüslerle ulaşılamayan vadi içlerine giriş
sağlanır ve enfes manzaraların fotoğraflanması sağlanır. ATV turumuzda yoğun olarak girilen vadiler; Aşk
Vadisi, Keşişler Vadisi gibi etkileyici vadiler olacaktır.

Bölgedeki Alışveriş Noktalarımız
Halı İçin Bazaar 54, Onyx Taşı İçin Sayan Onyx Taş ve Takı Atölyesi, Çanak Çömlek İçin Hisarönü Art Center,
Şarap İçin Turasan Şarapları, Hünkâr Kuruyemiş

İklim Şartları
Bölgenin çevresi yüksek dağlarla çevrili olduğundan, denizlerin nemli ılıman havası bölgeye sokulamaz. Bu
nedenle bölgede, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı karasal iklim hâkimdir. Bölgede, doğuya
doğru gidildikçe yüksekliğin artmasına bağlı olarak karasallık derecesi artar ve kış sıcaklıkları çok düşük
değerlere ulaşır. İç Anadolu, ülkemizin en az yağış alan bölgesidir. Ortalama yağış 400 mm civarındadır. Bölge,
en fazla yağısı ilkbahar aylarında sağanak halinde alır. En kurak mevsim yazdır. Yazların kurak olması ve yaz
kuraklığının erken başlaması sebze türü bitkiler üzerinde olumsuz etki yapar. Bölgenin ve ülkemizin en az
yağışlı yeri Tuz Gölü çevresidir (320 mm). Yağışların azlığı bölgenin deniz etkisine kapalı olmasından
kaynaklanmaktadır. Denizden gelen nemli hava kütlesi, nemini, dağların denize bakan yamaçlarında yağış
halinde bırakır. İç Anadolu Bölgesi'ne doğru eserken artık kurudur.

Covit-19 Kapsamında Alınan Önlemler
Bütün Turlarımız araçların yarı kapasite ile olacaktır.
Bütün turlarımızda kişisel Hijyen Seti verilecektir. (Maske, Eldiven, Dezenfektan veya Kolonya)
Turlar Öncesi Araçlarımız dezenfekte edilecektir.
Turlar öncesi rehber ve kaptanlarımız sağlık taramasından geçirilecektir.
Turlarda kullanılan Otel, Restaurant ve Alışveriş mekanları dezenfekte edilecektir.

Ulaşım Araçları
Travego & Tourismo MERCEDES – Man Fortuna 46+1+1 Koltuk, Abs, Asr, Klimalı, Karoseri İndirme
Kaldırma Sistemi Tempomat (Hız Sınırlayıcı ve Sabitleyici), TV, DVD Player (DVD, VCD, CD, MP3), Önde
Ve Ortada 15 " LCD Monitör.



MAN FORTUNA 46+1+1 koltuk, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi,
okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı
NEOPLAN CITYLINER / TOURLINER 46+1+1 koltuk, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su
ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı
TEMSA SAFIR 46+1+1 koltuk, abs, asr, Klima, 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi,
okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi , cd ve Dvd oynatıcı


