
Safranbolu Amasra Abant Turu 
2 GÜN 1 GECE KONAKLAMALI 

 

Tur Programı
  1.Gün – Araç Kalkış ve Hareket Saatleri

06:00 İncirli Metrobüs Durağı - Dilek Pastanesi Önü
06.20 Mecidiyeköy Meydan - İETT Otobüs Durakları
06.40 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü
06.50 Bostancı Köprüsü Altı (Ankara istikameti)
07.00 Kartal Köprüsü (Ankara Yönü)
07.10 Pendik Köprüsü Altı (Ankara istikameti)
07:20 Çayırova McDonald's Önü
07:30 Gebze Center Önü
08:00 İzmit Halkevi Durağı

  1.Gün – Abant Gölü – Karabük - Safranbolu

İzmit-Adapazarı üzerinden Bolu'ya sonrasında da Abant Gölü'ne ulaşıyoruz. Her 
mevsim başka bir güzel bu doğa harikası göl etrafında yapacağımız yürüyüş sırasında 
göl üzerine bir halı gibi serilmiş nilüfer çiçeklerini görme fırsatı buluyoruz. Gölün yanında 
bulunan restoranlarda göl manzarası eşliğinde çaylarımızı yudumladıktan sonra küçük 
köy
pazarından alışveriş yapma fırsatı bulacağız. Abant gezimizi mangal partisiyle 
taçlandırarak alacağımız öğle yemeğimiz sonrasında Gerede üzerinden Karabük'e varış 
Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan Karabük demir çelik fabrikasını 
(panoramik) görüyor ve Unesco tarafından dünya miras listesine alınan eski Türk ahşap 
mimari örnekleri olan evleri görebileceğimiz Safranbolu'ya ulaşıyoruz. Safranbolu'yu en 
güzel görebildiğimiz 3 seyir terasından bir tanesi olan eski Dadybra kalesinin bulunduğu 
tepeye çıkıyoruz.
Buradan Rum ve Türk Mahallelerinin panoramik seyri ve alınan genel bilgi sonrasında 
Safranbolu'nun nostaljik Arnavut kaldırımlı sokaklarında tarihi yapıları tek tek gezmeye 
başlıyoruz. Hükümet Konağı, Saat Kulesi, Köprülü Mehmet Paşa Camii ve avlusundaki
güneş saati, bir müze ev olan Kaymakamlar Evi, Cinci Hanı ve hamamı, barok stilinin küçük 
örneklerinden biri olan İzzet Mehmet Paşa Camii, Akçasu Kanyonu, aynı işi yapan
esnafların toplu halde bulundukları yer anlamına gelen Arasta çarşısı ve tarihi köy 
kahvehanesi, demirciler çarşısı, bakırcılar çarşısı, semerciler çarşısı gezileri sonrasında 
meşhur Safranbolu İmren Lokum İmalathanesi ve havuzlu başodayı görüyoruz. Burada 
bizlere sunulan slayt gösterisini izlerken acentemizin ikramı olan çaylarımızı
yudumluyoruz. Lokum alışverişlerimizi tamamladıktan son otelimize geliyor ve 



yerleşiyoruz, akşam yemeği ve konaklama otelimizde. Arzu eden misafirlerimiz 
Safranbolu akşamlarını yaşayabilirler. Rehberimiz araç içinde gerekli bilgilendirmeyi 
yapacaktır.

1.Gün – Abant Gölü – Karabük - Safranbolu

Sabah Kahvaltısı: Yolda serbest alınacaktır.
Öğle Yemeği: Abant`ta menü olarak alınacaktır. (Ekstra) 
Akşam Yemeği: Otelde alınacaktır. (Ücrete dahildir) 
Güzergâh: İstanbul-Bolu-Karabük-Safranbolu / 430 KM
Konaklama Oteli: Konaklar ve/veya Standart Otel Konaklaması

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından dileyen misafirlerimize opsiyonel 
bir tur seçeneği sunmaktayız. Safranbolu turizmine katkıda bulunmak amacıyla, Tokatlı
Kanyonu üzerinde yerden 80 metre yükseklikte ve 11 metre genişliğinde yapılan Kristal 
Terasa (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. Yaklaşık 400 kişiyi
taşıma kapasitesine sahip olan 100 metrekareden oluşan terasta bir seferde sadece 40 
kişi bulunabilmektedir. Teras eşsiz Tokatlı Kanyonu manzarasını bizlere sunmaktadır. 
(Ekstra Kişi Başı 25 TL) Opsiyonel turumuzun ardından bir Bektaşi köyü olan ve Yörük
Türklerinin yaşadığı eski adıyla Yörükan-i Taraklı Borlu şimdiki adıyla Yörük köyüne 
varış. Köy halkının ortak kullanım alanı olan Eski çamaşırhane, Sipahioğlu Konağı ve 
köy pazarı gezilerimiz sonrasında Amasra'ya hareket ediyoruz. Çam, meşe ve söğüt 
ağaçlarının yola eğilerek sanki bir tünel oluşturduğu yollardan geçerek Amasra'ya doğru 
yol alıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in ''Lala, Lala Çeşm-i Cihan (Dünya'nın göz bebeği) 
dedikleri bu mu ola'' sözleri ile ün kazanan güzel Amasra'ya ulaşıyoruz. Öğle yemeğimizi 
deniz kenarında bulunan balık restoranında sınırsız balık ve Amasra'ya özgü salatası ile 
alıyoruz. Yemek sonrasında Amasra'yı gezmeye başlıyoruz. Cenevizliler döneminden 
kalma Amasra Kalesi, Bizans döneminden kalma, kiliseden çevrilme Fatih Cami ve Kale 
Mescidi, Boztepe,
Çekiciler Çarşısı (Ağaç işleri), gezilerinden sonra dileyen misafirlerimiz Amasra'da tekne 
turuna katılabilirler (Ekstra). Bu şirin ilçeyi arkamızda bırakıyor ve bastonuyla ünlü
Devrek'e gidiyoruz. Bir ağaç parçasının hünerli ellerde nasıl bir sanat eserine dönüştüğünü 
görebileceğimiz atölyede alışverişlerimizi tamamladıktan sonra Mengen-Yeniçağ
üzerinden İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşıyor ve 
sizleri aldığımız kalkış noktalarında bırakıyor ve bir başka acente organizasyonunda 
buluşmak dileğiyle veda ediyoruz.

Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacaktır.(Ücrete dâhildir.)
Öğle Yemeği: Amasra'da menü olarak alınacaktır.(Ekstra)
Güzergâh: Safranbolu - Amasra - Devrek - İzmit - İstanbul / 620 KM



Hizmetler

Detaylar ve Öneriler
Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir.

Gece için yanınıza hırka vb. bir kıyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacağımız için dudak 
koruyucu krem ve şapka, yapacağınız alışverişler için küçük bir çanta ve tabi en önemlisi 
fotoğraf makinesi ve yedek hafıza kartı ve şarj kiti yedek batarya yanınıza almayı
unutmayınız.

Tarihler ve Fiyatlandırma (Her Hafta CumarteSİ Sabah Hareketli – 1 Gece 
Konaklamalı)

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Gidiş-Dönüş Ulaşım Ücreti Kişisel Harcamalar

1 Gece Otel Konaklama Hizmeti Ekstra Belirtilen Tüm Programlar

1 Akşam Yemeği ve Sabah Kahvaltısı Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri

Profesyonel Rehberlik Hizmeti Öğle Yemekleri: 40-50 TL

Çevre Gezileri İlk Sabah Kahvaltısı: 40-50 TL

Araç İçi Su İkramı Kristal Cam Seyir Terası

Zorunlu Seyahat Sigortası

Standart Fiyat
2-3 Kişilik Odada Kişi Başı

*
Tek Kişilik Oda

*
2 Yetişkin Yanında 6-11 Yaş 

1.Çocuk
349 TL

2 Yetişkin Yanında 6-11 Yaş 
2.Çocuk

399 TL
2 Yetişkin Yanında 0-5 Yaş 

Bebek
Ücretsiz



Önemli Bilgiler
Tur esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Lütfen ısrarcı olmayınız.

Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından belirtilen saatlerde hareket eder, hareket
saatinden en az 5 dakika önce hareket noktasında hazır olunuz. Araçlarımız hareket saatinde hareket 
etmektedir. Geç kalan ve tura katılamayan misafirlerimiz herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Tura katılım tarihinden önce tur görevlisi personelin iletişim numarası rezervasyon esnasında vermiş
olduğunuz telefon numaranıza kısa mesaj olarak gönderilecektir. Vermiş olduğunuz iletişim 
numarasının doğru olmasına dikkat edeniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafınıza aittir.

18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura 
katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında 
kişilerin yanında
bulundurulması zorunludur.

Rehber Hava Koşulları ve olumsuz yol durumu gibi gerekli gördüğü takdirde, tüm programı 
gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile 
değiştirilebilir.

Turumuz; rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup ayrı düşünülemez. 
Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez. Yeterli çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde tur farklı bir tarihe ertelenebilir ya da iptal olur. Böyle bir durumda 
misafirlerimize 1 (bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. Asgari Katılımcı Sayısı 25 
Kişi dir.

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) ve ya misafirlerimizin rehberimizin 
verdiği zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen 
yerlerden
Turlasana.com kesinlikle sorumlu değildir.

Acenta yeterli sayıya ulaşamadığı zaman turu iptal etmemek adına aynı ve ya benzer tur 
programına sahip olan farklı bir Acenta'ya müşterileri gönderebilir bu sayede müşterinin tatil planı 
bozulmamış olur.

T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrıca fark ödemez. Müze kart 
uygulamasının T.C vatandaşlarına özel bir uygulama olması nedeniyle müze kart verilmez. En son
yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar.
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