
KAPADOKYA'YI LEGGOTUR İLE KEŞFET IHLARA 
VADİSİ HACI BEKTAŞ-İ VELİ TÜRBESİ TURU 

17 Eylül – 26 Aralık Arası Her Cuma Hareket 

1.GÜN Cuma: İstanbul’dan Hareket 
20:00 Beylikdüzü Migros AVM Önü 
20:15 Avcılar Üniversite Karşısı Otobüs Durakları 
21:00 Bakırköy İncirli Doğtaş Mobilya 
21:30 Mecidiyeköy Mado Önü 
22:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 
22:20 Kartal Köprüsü Altı (Ankara Yönü) 
22.40 Çayırova Mc Donalds Önü 
22:45 Gebze Center Önü 
23:15 İzmit Halkevi Otobüs Durağı 
00:05 Sakarya Alpet Önü (Otogar Yanı) 
Belirtilen noktalarda buluşmamızın ardından yolculuğumuza başlıyoruz. 

2.GÜN Cumartesi: Tuz Gölü - Ihlara Vadisi - Ağaçaltı Kilisesi - Yılanlı Kilise - Derinkuyu 
Yer Altı Şehri - Paşabağ - Peri Bacaları - Avanos - Dervent Vadisi -Asmalı Konak - Şarap 
Mahzeni – Ürgüp 

Bolu-Ankara-Aksaray yol güzergahımız üzerinde üzerinde ilk olarak Tuz Gölü’nde fotoğraf 
molası veriyoruz. Sabah saatlerinde Aksaray’da vereceğimiz serbest kahvaltı molasının 
ardından milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağından bölgeye yayılan lavlardan oluşan 
tüf kayalıkların zamanla yağmur ve rüzgârın aşındırması sonucu ortaya çıkan doğa harikası 
Kapadokya bölgesine varıyoruz. Kapadokya gezimize, Melendiz Dağından doğup Tuz Gölü’ne 
dökülen Melendiz Çayı’nın kıvrımlarıyla oluşturduğu doğa harikası olan Ihlara Vadisi ile 
başlıyoruz. Hıristiyanlık dini için önemli bir yer olan ve doğal bir kanyon da olan Ihlara 
Vadisinde, Ağaçaltı Kilisesini ve Yılanlı Kiliseyi görüyoruz. Vadi içerisinde yapacağımız 
yürüyüşün ardından sonraki durağımız Kapadokya’da bulunan yeraltı şehirleri içerisinde en 
iyi korunmuş olanı Derinkuyu Yeraltı Şehri oluyor. Binlerce kişinin hiç dışarı çıkmadan bir 
arada aylarca yaşadığı yer üstündeki köy yaşantılarını yer altında sürdürecek şekilde 
tasarlanmış olan Derinkuyu Yeraltı Şehrini gezerken hayranlık duyacaksınız... Derinkuyu 
Yeraltı Şehri gezimiz sonrasında Kapadokya’nın en yüksek noktası olan Uçhisar Kalesi’ne 
ulaşıyoruz. Aşıklar Vadisi, Güvercinlik Vadisi ve Uçhisar Kalesi’nin fotoğrafını çekip öğle 
yemeğimiz için kaya oyma restaurantlarda mola veriyoruz. Kapadokya’nın meşhur 
pastırmalı kuru fasulyesini ve testi kebabını tatmanızı tavsiye ederiz. Öğle yemeği 
sonrasında peri bacalarını en güzel fotoğraflayacağımız ve görebileceğimiz Paşabağ 
Vadisine hareket ediyoruz. Eski adı Keşişler Vadisi olan Paşabağ Vadisinde vereceğimiz 
fotoğraf molasının ardından, sosyal gezginlerin en uğrak noktası olan Dervent Vadisinde 
(Develi Vadi) serbest zaman veriyoruz. Farklı birçok peribacası oluşumlarını içerisinde 
barındıran ve adını deve şeklindeki peribacasından alan Develi Vadi (Dervent Vadisi) 
gezisinin ardından, Kızılırmak’tan çıkarılan çamur ve kilden ustaların elinde nasıl bir sanat 
eserinde dönüştüğünü göreceğimiz çanak-çömleği ile meşhur Avanos’a ulaşıyoruz. Çömleği 
ile meşhur Avanos’ta, yurdumuzun en uzun nehri konumundaki Kızılırmak’ı görüp bilgi 
alacağımız ve alışveriş yapacağımız Çanak Çömlek Atölyesi gezimizin ardından Ürgüp’e 
hareket edeceğiz. Ürgüp içinde yapacağımız panoramik tur esnasında, bir dönemin efsanesi 
olan Asmalı Konağı fotoğraflama şansı bulacağız. Ardından ise yörenin meşhur ürünü olan 
Şarap Mahzenlerini gezip, Kapadokya’nın lezzetli şaraplarını tatma imkânı bulacağız. 
Mahzen gezimizin ardından Şapkalı Peribacalarının ve Kapadokya’nın simgesi olan Üç 
Güzeller Peribacalarına hareket ediyoruz. Şapkalı Peribacalarını ve Kapadokya’nın simgesi 
olan Üç Güzeller Peribacalarını gördükten sonra otelimize hareket ediyoruz. Dileyen 
misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenen Kapadokya’nın yöresel eğlence mekanlarında, 
yöreye özgü Türk Gecesi’ne katılıyoruz. (Ekstra) 



Sabah Kahvaltısı: Yol güzergahında dinlenme tesisinde alınacaktır. (Ekstra) 
Öğle Yemeği: Kapadokya’da testi kebabı menülerini tavsiye ederiz. (Ekstra) 
Akşam Yemeği: Tur ücretine dahil olarak, otelimizde açık büfe veya set menü olarak 
alınacaktır. 
Konaklama: Viva & Taşsaray Vb Otel 

3.GÜN Pazar: Balon Turu - Atv Turu - Deve Safari Turu - Mustafapaşa - Onyx Atölyesi - 
Göreme Açık Hava Müzesi - Tokalı Kilise - Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi - Meydan Evi Cami - 
Dergâh Avlusu 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından, (Dileyen konuklarımız, kahvaltıdan 
önce rehberimizden bilgi alarak, ekstra olarak düzenlenecek olan Balon Turu, Atv Turu veya 
Deve Safari Turu’na katılabilirler) Avanos’ta bulunan Onyx Taş Atölyesi’ne gidiyoruz. Burada 
bölgeye özgü bu taşların özellikleri ve işlenişlerine dair bilgiler alacağız. Onyx Taş 
Atölyesinden sonra eski adı Korama olan Göreme’ye hareket ediyoruz. IV. Yüzyıldan itibaren 
kayalara oyulmuş olan evler, manastırlar ve kiliseleri içinde bulunan Göreme Açık Hava 
Müzesi’ni ziyaret ediyoruz. Elmalı Kilise, Yılanlı Kilise, Barbara Kilisesi, yemekhane, 
mutfak, kiler ve İncil’in baştan sona resmedildiği Tokalı Kilise gezilerimiz sonrasında Hacı 
Bektaş’a hareket ediyoruz. Hacı Bektaş-i Veli Müzesinde; Kırklar Meydanı, Balım Sultan 
Türbesi, Hacı Bektaş-i Veli Türbesi, Pir Evi, Kiler Evi, Meydan Evi Camii, Aş Evi, İkinci Avlu 
(Dergâh Avlusu), Birinci Avlu’yu (Nadar Avlusu) gezip dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. 
İstanbul’a vardığımızda sizleri aldığımız noktalara bırakıyor ve bir başka Leggo Tur 
organizasyonunda yeniden görüşmek üzere, vedalaşıyoruz. 

Sabah Kahvaltısı: Tur ücretine dahil olarak, otelimizde açık büfe olarak alınacaktır. 
Öğle Yemeği: Nevşehir’de sunulan yöresel menüleri tavsiye ederiz. (Ekstra) 
Akşam Yemeği: Yol güzergahında dinlenme tesisinde alınacaktır. (Ekstra) 
Konaklama: Bu akşam otel konaklaması yoktur. 

Tek kişi ve çocuk ücretleri 

Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar.  
Oda kahvaltı konaklama:  0-6 yaş 259,90 TL, 7-12 yaş 299,90 TL acenteye öder. Tek kişi kalacaklar 
100,00 TL acenteye fark öderler. 
Yarım pansiyon konaklama:   0-6 yaş 259,90 TL, 7-12 yaş 309,90 TL acenteye öder. Tek kişi kalacaklar 
100,00 TL acenteye fark öderler. 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ 
- Gidiş Dönüş Ulaşım 
- Viva&Taşsaray Otel Vb Oteller de Yarım Pansiyon Konaklama 
- Programda Belirtilen Geziler 
- Profesyonel Rehberlik Hizmeti 
- Mesleki Sorumluluk Sigortası 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
- İlk Gün Sabah Kahvaltısı 
- Öğle Yemekleri ve Dönüş Günü Akşam Yemeği 
- Yemeklerde Alınan İçecekler 
- Kişisel ve Ekstra Harcamalar 
- Tüm Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri 
- Ekstra Olarak Belirtilen Tüm Organizasyonlar 

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 katılamamaların'dan 
dolayı ücret iadesi talep edemeyeceklerdir. 

EKSTRA TURLAR HAKKINDA 
Türk Gecesi (Ekstra 150 TL): Türk Gecesi etkinliği için rehberimizin belirleyeceği saatte 
otelimizin önünden otobüsümüze binerek gecenin yapılacağı Kayadan Oyma Mağara 
restoranımıza hareket ediyoruz. Sınırsız olarak Alkollü – alkolsüz 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. 

Balon Turu (Ekstra 600-700 TL arası dönemsel olarak değişmektedir) Önceden belirlenen 
sabah erken saatte dileyen misafirlerimizle lobi de buluşarak Balonların kalkış alanına 
doğru transfer ediliyoruz. Balonların hazırlanışını ikram edilen çay ve poğaça eşliğinde 
izliyoruz. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kalkışa geçiyoruz. Ortalama bir saat 
sürecek olan Balon gezimiz de 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. Balon turunun ardından otelimize varışımız ile bugün yapılacak olan program için 
hazırlanmanıza yeterli vakit olacaktır. 
Balon Seyir Turu (50TL): Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak balon izleme turumuza 
katılabilirler (Ekstra 50!). Bu turumuzda balonların kalkış alanına giderek hazırlandıkları 
andan itibaren izlemeye başlıyoruz. Balonların havalanmasıyla birlikte Aşk Vadisine giderek 
gündoğumu eşliğinde balonların havada oluşturduğu muhteşem görüntüyü izliyoruz. Bu 
muhteşem atmosfer eşliğinde unutulmaz fotoğraflar çekerek bu anı 
ölümsüzleştirebilirsiniz. Balon Seyir turumuzun ardından otelimize varışımızla bugün 
yapılacak olan program için hazırlanmanıza yeterli vakit olacaktır. 
Kapadokya At Safari Turu (150TL): 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. 

Rezervasyon Detayları 
a-Kod alım işleminizi takiben info@leggotur.com veya a Kupon Kodlarınız ile Rezervasyon 
Yaptırabilirsiniz. Yaptırmış olduğunuz rezervasyon sonucunda kişisel mail adresinize Tur Kayıt 
formunuz gönderilecektir.Tur Kayıt formu tarafınıza ulaştıktan sonra çıktısını alarak 0212 234 
32 04 nolu faks numarasına imzalanarak gönderilmek zorundadır. Tarafımıza imzalı olarak 
ulaşmayan sözleşme sahibi turumuza katılım sağlayamaz. b- Tarafınıza gönderilen Tur Kayıt 
formunun çıktısını tur esnasında yanınızda bulundurmanız zorunludur. 
c-Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu 
bilgiler eksik verildiği takdirde oluşabilecek olası aksiliklerde Leggo Tur Sorumlu tutulamaz. 
d-Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza 
belirtiniz. 

Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması 
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 fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır.Bayram, Resmi tatil ,Festival dönemi 
Ve Uçaklı Turlarda ise rezervasyon sonrası iptal ve değişiklik talepleri kabul edilmeyip fırsat kodları 
kullanılmış sayılacaktır. 
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 3 gün önce , günübirlik turlar da ise 2 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      
gü ze rga h ın da ,k on a k la ma ya pıla ca k Ot e lle rde ve k u lla n ıla ca k a ra ç t iple rin de 
(Otobüs,minibüs,midibüs) ve geçilmesi planlanan sınır kapılarında değişikliğe gidebilir.Turu satın alan 
misafirler kendileri ve refakatçileri adına bunu kabul etmiş sayılırlar. 
*Müze,ören yeri,antik kent ,Kale gibi giriş ücretleri isteğe bağlı olup katılımcılara aittir. 

*Müze kartı olan misafirlerimizin yanlarında kartlarını bulundurmaları tavsiye edilir.

mailto:info@leggotur.com
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