
Yılbaşına Özel Kapadokya - Ihlara - Hacıbektaş Turu 

2 Gece Otel Konaklaması 

Mustafa Otel Konaklama Ürgüp Merkez Konaklaması 

30 Aralık Hareket 2 Ocak Dönüş 

1.Gün Tur Buluşması ve Hareket ( Gece Yolculuğu ) 

Değerli Gezinoloji misafirleri 

20:30 Beylikdüzü Migros AVM Önü 

21:00 Bakırköy İncirli Dilek Pastahanesi Önü 

21:30 Mecidiyeköy Torun Center Önü 

22:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 

22:15 Kartal Köprüsü Metro İstasyonu ( E 5 Ankara İsOkameO ) 

22:30 Çayırova Mc Donald’s Önü 

00:15 İzmit Halkevi Durakları ( Asya Otel Karşısı ) 

2.Gün Tuz Gölü - Aksaray - Ihlara Vadisi - Narlı Göl - Yeraltı Şehri - Nevşehir - Paşabağ - Dervent Vadisi - 
Ürgüp - Şarap Mahzenleri 

Değerli misafirlerimiz; Gezinoloji otobüsünde tüm misafirlerimiz ile buluşmanın ardından yolda verilecek 
2 mola sonradonda kahvalV 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 
AğaçalV kilisesini gezerek, Melendiz Çayının oluşturmuş olduğu nehir yatağında yürüyüş yapıyoruz. 
Verilen serbest zamanda bu cennet bahçesinde fotoğraflarımızı çekiyoruz. Bir sonraki durağımız ise bir 
yanardağ ağzı olan ve jeotermal suya sahip Narlıgöl olacak. Burada verilen fotoğraf molasını takiben, 
bölgedeki 104 farklı yer alV şehrinden biri olan Derinkuyu veya Kaymaklı Yer alV Şehrine ulaşıyoruz. 
Yeraltında bulunan tünelleri gezip anlaVmları 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 misafirlerimiz yılbaşı galası eğlencesine kaVlabilirler (ekstra). 

KİŞİ BAŞI 600 TL GALA EKSTRA ÜCRETİ ACENTEYA ÖDENİR 

2-12 YAŞ ÇOCUK ÜCRETİ 300 TL GALA EKSTRA ÜCRETİ ACENTEYA ÖDENİR 

Çocuklar için gala salonunun içinde bulunan diğer küçük salon hazırlanacak olup, Ana Gala Salonuna 
çocuk alınmayacakVr. Ana salonda ailesiyle beraber oturmak isteyen çocuklar (10 yaş üzeri) için tam ücret 
alınacakVr. 



GALAYA KATILMAK İSTEYEN MİSAFİRLER EN GEÇ 27.12.2021 GÜNÜ ACENTE İLE İRTİBAT KURMASI 
GEREKMEKTEDİR 

SÜHAN OTELDE GALA PROGRAMI 

20:15-21:00 Orkestra Fasıl Müzikleri 

21:05-21:45 Solist 1 

21:50-22:00 Mezdeke dans grubu 

22:05-22:45 Solist 2 

22:50-23:15 Roman Dansöz 

23:20-23:45 Ankara Oyun Havaları 

23:50-00:30 Solist 2 

00:35-00:45 Horon 

00:50-02:00 DJ performans 

MENU Şefin Yeni Yıl Meze Tabağı 

Ezine beyaz peynir, füme isli çerkez peyniri, eski kaşar, dana jambon, pasVrma, kokteyl domates, 
Çengelköy bademi, limon dilim, zeyOnyağlı yaprak sarma, cevizli çerkez tavuğu, haydari, acılı ezme, marul 
yatağında az acılı çiğ köie 

Sıcak Bir Başlangıç  ( İçli Köie, pasVrma ve sebzeli Paçanga Böreği ) 

Taze Bir EsinO (  Bol yeşillikli, ceviz, nar taneleri ve balzamik soslu Ege Salatası ) 

Şefin Yeni Yıl Spesyali ( Tereyağında sote edilmiş sebzeler ve rozmari eşliğinde brokoli ile harmanlanmış, 
patates püresi yatağında, taze baharatlarla marine edilmiş demi glace soslu Dana Rosto ) 

Yeni Yıla Tatlı Merhaba ( Alaska Dondurmalı Pasta Show Meyve Armonisi (Anamur muzu, kivi ve portakal) 

Gecenin Finali (gece saat 01:00 dan sonra servis edilecekOr) Kroton ile Süzme Mercimek Çorbası 
Havuzbaşında kamp ateşi eşliğinde Sıcak Şarap ikramı ) 

Limitsiz Yerli İçecekler Minik Misafirlerimize Özel Minikler Büfesi; Mini Piliç Nugget, Hamburger Köie, 
Sosis Izgara, Patates Tava, Spagen Meyve Çeşitleri, Çerez, Patates Cipsi, Meyve Suları. 



Sabah Kahvalası: Yol üzerinde mola tesisinde alınacakVr ( Ekstra ) 

Öğlen Yemeği: Bölge Restoranlarında alınacakVr ( Ekstra ) 

Akşam Yemeği: Otelde alınacakVr. Tur ücreOne dahildir. 

Konaklama: Mustafa Otel Ürgüp 

3.Gün: Balon Turu - Uç hisar Kalesi - Çavuşin Ören Yeri - Güvercinlik Vadisi - Çömlek Atölyesi - Göreme 
Açık Hava Müzesi - Avanos - Onyx Taş Atölyesi 

Değerli Misafirlerimiz; Balon'a kaVlmak isteyen misafirlerimizle sabahın erken saatlerinde lobide buluşma 
ve balon kalkış noktasına transferlerini yapıyoruz(Ekstra). Bu unutulmayacak deneyim konusunda genel 
bilgiyi rehberimiz verecektir. 

Sabah otelde alınan açık büfe kahvalV sonrası, günümüzün ilk fotoğraf molası Uçhisar kalesi olacak. 
Panoramik olarak çekilen fotoğraf ardından, Güvercinlik Vadisi'ne hâkim bir nokta olan ve muhteşem bir 
manzaraya sahip Salkım Tepesi’ne gidiyoruz. Burada verilen fotoğraf molamızın ardından Kızılırmak’ın suyu 
ile kil toprağını birleşOren insanoğlunun 5000 yıldır geçim kaynağı olan çömlekçilik sanaVnı görmek için 
çömlek atölyesine gidiyoruz. Geçireceğimiz keyifli dakikaların ardından, kayalık göreme olarak bilinen ve 
zamanında manasVr yaşanVsının hüküm sürdüğü Göreme açık hava müzesine gidiyoruz. Burada 
HrisOyanlık 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 anlaVmlar ardından Çavuşin Ören yerine 
gidiyoruz. Sit alanı ilan edildikten sonra boşalVlan bu tarihi kasabada dolaşırken eski insanların 
yaşadıkları mağara taş evler ilginizi çekecek. Verilen fotoğraf molaları, yapılan anlaVmlar ardından bu 
güzel kasabadan ayrılarak yöresel ürünleri de bulabileceğiniz özellikle süre kavrulmuş kabak çekirdeği 
bulabileceğiniz alışveriş molası sonrası otelimize dönüyoruz. Akşam yemeğimiz otelimizde. 

Sabah Kahvalası: Otelde açık büfe olarak alınacakVr . Tur ücreOne dahildir. 

Öğlen Yemeği: Bölge Restoranlarında alınacakVr ( Ekstra ) 

Akşam Yemeği: Otelde alınacakVr. Tur ücreOne dahildir. 

Konaklama: Mustafa Otel Ürgüp 

4.Gün: Mustafa Paşa - Halı Atölyesi - Hacı Bektaş-ı Veli - Elmadağ - Ankara - İzmit – İstanbul 

Değerli misafirlerimiz; Sabah otelde alınan açık büfe kahvalV sonrası, günümüzün ilk durağı eski bir Rum 
köyü olan Sinassos - Mustafapaşa olacak. Burada verilen serbest zamanda Eleni - ConstanOnus kilisesini 
görebilir, eski sokaklarında yürüyüş yapıp birbirinden ilginç yöresel taş işçiliğinin en güzel örneklerini 
görebileceğiniz bu kasaban sonra Türkiye'nin dört bir yöresine ait halıların sergilendiği Halı atölyesine 
gidiyoruz. Burada Türk el halıları hakkında verilen bilgiler sonrasında Nevşehir üzerinden yolumuza devam 
ederek Hacı Bektaş ilçesine doğru yol alıyoruz. Burada Horasan erenlerinden Hacı Bektaş-ı Veli'nin 
kurmuş olduğu dergâhı ziyaret ediyoruz. Yapılan anlaVmlar ve edilen duaların ardından Elmadağ 
üzerinden Ankara, Bolu üzerinden dönüş yolculuğuna başlıyoruz ve siz sayın misafirlerimizi bir başka 
TatilBudur.com organizasyonunda buluşmak dileği ile gecenin ilerleyen saatlerinde aldığımız noktalara 



bırakıyoruz. 

* Sabah Kahvalası: Otelde açık büfe olarak alınacaktır. Tur ücreOne dahildir. 

* Öğle Yemeği: Avanos'ta menü olarak alınacaktır.( Ekstra ) 

* Akşam Yemeği: Güzergâhımız üzerinde uygun bir tesiste alınacaktır. (Ekstra ) 

* Konaklama: DİKKAT BU GECE OTEL KONAKLAMASI YOKTUR. 

Tur Ücrehne Dahil Olan Hizmetler 

* Mustafa Otelde 2 Gece Yarım Pansiyon Konaklama 

* Açık Büfe 2 Sabah KahvalVsı 

* Açık Büfe veya Set Menü Oluşan 2 Akşam Yemeği 

* Lüks Araçlar ile Ulaşım (kişi sayısına göre araç detayları aşağıda yer almaktadır.) 

* Milli Park Giriş Ücretleri 

* Programda BelirOlen Tüm Çevre Gezileri 

* Profesyonel Rehberlik Hizmetleri 

* 1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası 

Tur Ücrehne Dahil Olmayan Hizmetler 

*Müzekart ( Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Müzelere Giriş İçin Gereklidir.) 

*Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri (Belediye ve Özel işletmeler İçin Geçerlidir.) 

*Tüm Öğlen Yemekleri 

*Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler 

*Tüm Özel Harcamalar 

*Ekstra BelirOlen Tüm Organizasyonlar 

*Yılbaşı Programı 



GENEL BİLGİLER 

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

* 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 karV olması gerekmektedir. Gerekli şartlara sahip olmayan 
misafirlerin seyahaOne müsade edilmeyecekOr ve tespiO durumunda herhangi bir iade söz konusu olmaz . 

* Covid geçirmemiş aşısız misafirlerimiz son 48 saate ait negaOf sonuçlu PCR tesO talep edilecekOr . 
Gerekli şartlara sahip olmayan misafirlerin seyahaOne müsade edilmeyecekOr ve tespiO 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 belirOlen oteller Gezinoloji'nin öncelikli konaklama tesisleridir. Konaklanacak bölge ve 
otellerde yoğunluğa göre otel standartları aynı kalmak şarVyla 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 taraxndan rezervasyon sırası göz önüne alınarak 
ayarlanmaktadır. Koltuk yerleşimi konusundaki iOraz 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 saVn aldığı tarih değil, 
turun hareket enği tarih dikkate alınır. Tura gidilen dönemdeki ekstra tur fiyaV geçerli olur. Misafir bunu 
kabul ederek turu saVn almıştır. 

• Misafirlerimizi tur biOminde aldığımız durakların karşı isOkameOnde indirilecektir. Farklı bir noktada 
inmek için araç personellerine lüyen ısrarcı olmayınız. 

• Acenta taraxndan 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 kaVlımı 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 taraxndan hizmeOn 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 P’si; 14 gün ve daha az sürede yapılan iptallerde 0 kesinti uygulanır. 

• Müze Kart ve müze ören yeri girişleri tur ücreOne dahil değildir. Tüm müze girişleri misafirler taraxndan 
ödenir. 

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI 

1618 nolu Zorunlu Seyahat Sigortası kapsamı Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur 
hizmeOnin verilmemesini kapsar. Tur ücreOne 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 Opleri verilir. Araçlarımızda kulaklık bulunmamaktadır. TV üniteli 
araçlarda telefonunuzu şarz etmeniz telefonunuzun batarya ömrünü azal{ğı için harici bir şarz aleO 
bulundurmanızı tavsiye ederiz. 

Minibüsler (19 kişiye kadar): Volkswagen Craier, 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
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