
Hz. Mevlâna´nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus)

Konya Kapadokya Turu

10 ARALIK HAREKET

1 Gece Otel Konaklaması

(Şeb-i Arus) Tören Bileti Dahil

Kapadokya 5* By Cappadocia Hotel & Spa Konaklaması

1.Gün Tur Buluşması ve Hareket ( Gece Yolculuğu )

Değerli Gezinoloji misafirleri

21:30 Beylikdüzü Migros AVM Önü

22:00 Bakırköy İncirli Dilek Pastahanesi Önü

22:30 Mecidiyeköy Torun Center Önü

23:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

23:15 Kartal Köprüsü Metro İstasyonu ( E 5 Ankara İstikameti )

23:30 Çayırova Mc Donald’s Önü

00:15 İzmit Halkevi Durakları ( Asya Otel Karşısı )

2.Gün Alaaddin Camii - Karatay Medresesi - İnceminare Medresesi - Yeşil Kubbe - Mevlana-Şems-i
Tebriz Türbesi - Sema Töreni

Siz değerli Gezinoloji misafirleri ile buluşmanın ardından yolda verilecek 2 adet mola ile  Sakarya ,
Bolu , Kulu üzerinden Türkiye'nin yüzölçümü en büyük şehri olan , Selçuklu'nun başkenti Konya'ya
sabah saatlerinde  varış . Konya turumuza ilk olarak Konya’nın kültür hayatında önemli bir yer
tuttuğu, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî çağı derviş ve fakihlerinin bir buluşma ve toplantı yeri olan ,
Sultan II. İzzeddin Keykâvus zamanında Celâleddin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Müzesi ile
başlıyoruz. Turumuzun devamında Selçuklu Sultanlarından İzzettin Keykavus 2. devrinde Vezir Sahip
Ata Fahreddin Ali tarafından hadis ilmi okutturulmak üzere yaptırılan İnceminare Medresesi (Taş ve
Ahşap Eserler Müzesini) ziyaret ediyoruz. Öğlen yemeği için verilen molanın ardından Mevlana
Müzesinin hemen arkasında Üçler Türbesi ve 16 Dilimli Yeşil Kubbe (Kubbe-i Hadra),Selimiye Camii,
Mevlana Hazretleri ve babası Sultan-ül Ulema Bahaddin Veled'in bulunduğu Mevlana Türbesi, Mevlevi
Giysileri, Müzik Aletleri, Sofra Düzeni, Mevlevi Dergahı; Mevlana'yı Mevlana yapan içindeki ışığı
ateşleyen Şems-i Tebriz Türbesini ziyaret ettikten sonra Büyük İslam Düşünürü ve Mutasavvıfı Hz.
Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü anma törenleri dahilindeki Mevlevi Törenlerini izlemek üzere salona
gidiyoruz . Sema töreninin ardından akşam  yemeği ve konaklama için otelimize doğru hareket
ediyoruz. Dileyen misafirlerimiz akşam yemeği ardından ekstra olarak  yöreye özel  Türk Gecesi
etkinliğine katılabilirler.

Sabah Kahvaltısı: Yol üzerinde mola tesisinde alınacaktır (Ekstra)

Öğlen Yemeği: (Meşhur Etli Ekmek, Bamya Çorbası, Höşmerim tatlısı ) (Ekstra)



Akşam Yemeği: Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir.

Konaklama: 5* By Cappadocia Hotel & Spa Konaklaması

Türk Gecesi (Ekstra 160 TL): 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.

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 (Ekstra 75 /150 Euro) Önceden belirlen 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. varışımızla
bugün yapılacak olan program için hazırlanmanıza yeterli vakit olacaktır

*Balon Seyir Turu (50TL): Dileyen misafirlerimiz extra 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.

Turumuzun  son gününde 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 Gezinoloji
Kapadokya Hacıbektaş Turumuzun sonuna geliyor ve  dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Siz değerli
misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak bir sonraki Gezzinoloji organizasyonunda buluşmak üzere
vedalaşıyoruz.

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.

ÖNEMLİ NOT : Tüm tur katılımcılarına hes kodu sorgulaması yapılacaktır. Bu kapsamda; 18 yaş üzeri
misafirlerimiz tarafından aşı kartı gösterilmesi veya aşı kartı  yok ise  azami 48 saat önce yapılmış
negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır.

tek kişi fiyatı : 699 TL dir. (130 tl tek kişi farkı acente alır.)

0-2 yaş çocuk : ücretsizdir.

3-6 yaş çocuk : 399 TL dir. acenteye ödenir.

7-12 yaş çocuk : 469 TL dir. acenteye ödenir.

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetler

• 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

• Gezinloji Hijyen Paketi

• Araç içi bardak su

• Gezinoloji güvencesi



• 1618 nolu Turizm Kanununa göre Zorunlu Seyahat Sigortası

• Sema Gösterisi Bileti

Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler

• Programda belirtilen ilk gün sabah kahvaltısı

• Programda belirtilen son gün akşam yemeği

• Öğle yemekleri

• Tüm yemeklerde alınan içecekler

• Balon seyir turu (50₺)

• Balon turu (100/200€)

• Ekstra belirtilen tüm organizasyonlar

• Tüm Kişisel harcamalar

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

• Müze Kart (Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler için geçerlidir.)

Genel Şartlar

* Turumuz Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının belirlemiş olduğu koltuk kapasitesi ve önlemlere göre
gerçekleşecektir

* İçişleri Bakanlığı’mızın 20.08.2021 tarihli genelgesinde belirlediği önlemler çerçevesinde, paket
turlarımızda kullanılan ulaşım araçları ile seyahat konusunda yapılan değişikliğe göre şehirler arası
seyahat edecek olan tüm misafirlerden aşı kartı olması gerekmektedir. Gerekli şartlara sahip olmayan
misafirlerin seyahatine müsade edilmeyecektir ve tespiti durumunda herhangi bir iade söz konusu
olmaz .

* Covid geçirmemiş aşısız misafirlerimiz son 48 saate ait negatif sonuçlu PCR testi talep edilecektir .
Gerekli şartlara sahip olmayan misafirlerin seyahatine müsade edilmeyecektir ve tespiti durumunda
herhangi bir iade söz konusu olmaz .

• Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri bir paket halindedir ve ayrı düşünülemez.
Kullanılmayan ulaşım, konaklama, rehberlik, çevre geziler vb. haklar geri iade edilemez.

• Otel konaklamalarında 3 kişilik odalarda 3. Misafirimiz genellikle ek yatakta konaklama
sağlamaktadır.

• Programda belirtilen oteller Gezinoloji'nin öncelikli konaklama tesisleridir. Konaklanacak bölge ve
otellerde yoğunluğa göre otel standartları aynı kalmak şartıyla değişiklik yapılabilir. Müsaitlikler
doğrultusunda otel isimleri turun kalkışından 48 saat öncesinde talep edilmesi durumunda
bildirilecektir.

•  Program zamanlamasında (gün içerisinde gezilecek noktaların sırasında veya günler arasında) hava
durumu, yol durumu, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb. gibi durumlarda rehber gerekli gördüğü
takdirde değişiklik yapabilir.



• Rezervasyon sırasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen
notların bir garantisi yoktur. En ön veya en arka gibi özel koltuk seçimi yapılmamaktadır.

• Araç içerisindeki koltuk düzeni Gezinoloji Operasyonu tarafından rezervasyon sırası göz önüne
alınarak ayarlanmaktadır. Koltuk yerleşimi konusundaki itiraz durumlarında ödeme iadesi mümkün
değildir. Araçlarımızın tüm koltukları aynı standartlardadır.

• 4 gece ve üzeri konaklamalı turlarda oturma düzeninde her gün sıra atlayacak şekilde (rotasyon)
yapılmaktadır. Kısa turlarımızda rotasyon geçerli değildir.

• Araçlarda bulunan 3 ve 4 numaralı koltuklar rehber ve yardımcısına aittir.

• Ekstra tur fiyatları dönemlere göre değişebilir. Böyle bir 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.

• Misafirlerimizi tur bitiminde aldığımız durakların karşı istikametinde indirilecektir. Farklı bir noktada
inmek için araç personellerine lütfen ısrarcı olmayınız.

•  Acenta tarafından tur yeterli sayıya ulaşamadığı durumlarda, misafire bilgi verilerek misafirin
isteğine göre tur bir sonraki tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir. Ya da en yakın hareket noktasına
biletleme yapılarak misafirin tura katılımı sağlanabilir. Böyle bir durumda Acenta misafirine üç (3) iş
günü öncesinden arama, sms veya e-posta yoluyla bilgi vermekle yükümlüdür. Böyle bir durumda
misafirin hak talebi hakkı doğmaz.

• Misafir tarafından hizmetin başlangıç tarihinden 30 gün önceye kadar sebep gösterilmeksizin
yapılan iptallerde ödediği bedel misafire iade edilir. Tur tarihinden 29 ile 15 gün arasında yapılan
iptallerde rezervasyon bedelinin %50’si; 14 gün ve daha az sürede yapılan iptallerde %100 kesinti
uygulanır.

• Müze Kart ve müze ören yeri girişleri tur ücretine dahil değildir. Tüm müze girişleri misafirler
tarafından ödenir.

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI

1618 nolu Zorunlu Seyahat Sigortası kapsamı Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur
hizmetinin verilmemesini kapsar. Tur ücretine dahildir. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını
karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait harcamadır.

ULAŞIM ARAÇLARIMIZ

Turlarımızda ulaşımlarımız kişi sayısına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. Her turumuzda
bulunan kişi sayısına göre aşağıdaki araç tipleri verilir. Araçlarımızda kulaklık bulunmamaktadır. TV
üniteli araçlarda telefonunuzu şarz etmeniz telefonunuzun batarya ömrünü azalttığı için harici bir
şarz aleti bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Minibüsler (19 kişiye kadar): Volkswagen Crafter,  Mercedes Sprinter

Midibüsler (20-32 kişi sayları): Otokar Sultan Maxi, Otokar Sultan Mega, Isuzu Novo Lux

Otobüsler (33-54 kişi sayıları):  Mercedes Travego, Mercedes Tourismo, Temsa Safir, Man Neoplan




