
7.05.2023 
-

Kapadokya Ask Vadisi Peri Bacalari Yeralti Sehri Turu 1 Gece Konaklama

Tur Tipi Konaklamali Tur Gün Sayisi 3

Sehir Kapadokya

Tarihten günümüze, Essiz cografyasiyla “güzel atlar diyari” Kapadokya, "Ask Vadisi Peri Bacalari Yeralti Sehri Turu", sadece 1 gece
konaklama ile unutulmaz bir deneyim sunmaktayiz. Bu turda, Ask Vadisi'nin romantik manzarasi ve essiz peri bacalari ile yer alti sehirlerinin
gizemli atmosferi kesfedilecek. Göreme Acik Hava Müzesi, Uc Güzeller, Asmali Konak, Avanos gibi diger ünlü turistik noktalari da iceren bu
tur paketi, Kapadokya'nin tarihi ve dogal güzelliklerini kesfetmek isteyenler icin ideal bir secimdir.
Ihlara Vadisi, Derinkuyu Yer Alti Sehri, Onyx Dogal Tas Atölyesi, Dervent Vadisi gibi Kapadokya'nin tarihi ve dogal güzellikleriyle dolu bu
geziyi bizimle birlikte yasamak isteyen herkesi bekliyoruz.

Gün 1

Kapadokya Ihlara Vadisi ve Haci Bektas Turu

ARAC KALKIS VE HAREKET SAATLERI
21.00 - Incirli Metrobüs Duragi - Dilek Pastahanesi Onü
21.20 - Mecidiyeköy Meydani (Mado & Simit Sarayi)
21.50 - Kadiköy Evlendirme Dairesi Otoparki Onü
22.00 - Bostanci Köprüsü Alti (Ankara istikameti)
22.10 - Kartal Köprüsü Alti (Ankara istikameti)
22.20 - Pendik Köprüsü Alti (Ankara istikameti)
22.30 - Cayirova McDonald’s Onü
22.40 - Gebze Center
23:20 - Izmit Halkevi Duragi
00:00 - Sakarya Terminal Sapagi (Alpet Benzinlik Onü)

Istanbul'a varis saatimiz bölge yogunluguna ve trafik durumuna bagli olarak 02:00-04:00 saatleri arasinda olmaktadir.

***Lütfen yukarida bulunan menüdeki "Ek Bilgiler" kismindaki Onemli Bilgiler, Tavsiyeler, Rezervasyon Bilgileri ve Kullanilacak Araclar
bölümlerini okumayi unutmayiniz.***

Geceye konforlu otobüs yolculugu ile devam ediyoruz. Izmit’te verdigimiz ihtiyac
molasinin ardindan Izmit’ten katilacak misafirlerimizi aliyoruz. Gece yolculugumuza devam ederken Bolu’da mola veriyoruz.
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Kalkis saatlerimiz günün yogunlugu ve trafik durumuna göre degisebilmektedir.

Onemli bilgi: Programda yer alan Müze girisleri genellikle cok yogun oldugundan dolayi, giselerde uzun bekleme süreleri
yasanabilmektedir. Bunun önüne gecebilmek acisindan belirtilen Müzeleri gezmek isteyen misafirlerimiz önceden muze.gov.tr web sayfasi
üzerinden siteye üye olarak, 60tl lik (Nemrut Dagi Karti) müze kart satin almalari, daha sonra müze kart uygulamasini indirerek üye girisi
yapmalari rica olunmaktadir. Uygulama üzerinden bilgilerinizle giris yaptiginizda otamatik olarak kartiniz cikacaktir. Müze kartini 1 yil
boyunca kullanabilirsiniz. Websitesi ve Uygulama Bakanliga aittir. Müze yerlerine girerken uygulama sayesinde QR kod olusturarak hizli
gecisler saglanabilir.

Konaklama :
Kahvalti : Ekstra - Güvercinlikte alinacaktir

Ogle Yemegi : Ekstra

Aksam Yemegi : Otelde Tura dahil

Günün Tavsiyesi :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gün 2

Ihlara Vadisi – Derinkuyu Yeralti Sehri – Avanos - Dervent - Onyx Tas Atölyesi

Kapadokya'ya varisimizda rehberimiz bizi karsilayarak unutulmaz bir gezinin kapilarini araliyor. Ilk duragimiz, Melendiz Cayi'nin
asindirmasiyla ortaya cikan ve tarihî adiyla Peristremma olarak bilinen Ihlara Vadisi. Bu 12 km'lik cografi güzellikleriyle ünlü vadide
panoramik bir tur atiyor ve dogal manzaranin keyfini fotografliyoruz.

Sonrasinda Hititler tarafindan insa edilmeye baslanan ve Roma zulmünden kacan ilk Hiristiyanlarin sigindigi Derinkuyu Yer Alti Sehri'ne
dogru ilerliyoruz. 7 katli ve 60 metreye varan derinligiyle bu yapi, muhtesemligiyle hafizalarimiza kazinacak.

Ogle yemegi icin Avanos'a variyoruz ve dis mimarisiyle geleneksel Selcuklu kervansaraylarini andiran Han Restoran'da (ekstra) ögle
yemegimizi aliyoruz. Sonrasinda belirlenen saatte hareket edip Onyx Dogal Tas Atölyesi'ne ulasiyoruz. Bu atölyede, ruh ve beden sagligina
sayisiz yarari olan tasin yapisi hakkinda bilgi aliyor ve alisveris yapmak icin rehberimiz serbest zaman veriyor.

Dervent vadisi, bir sonraki duragimiz. Burada kayaclarin ve peribacalarinin erozyona ugrayarak hayvan biciminde benzetmeler olusturdugu
icin oldukca ilgi cekici, bu keyifli yapilari fotografliyoruz. Bölgenin üzümleriyle meshur olmasi nedeniyle pek cok aile isletmesi sarap
imalathanesi bulunuyor. Bu atölyelerden birini ziyaret edip üzümler ve sarap üretimi hakkinda bilgi aliyoruz.

Tüm bu unutulmaz deneyimlerin ardindan aksam yemegimizi yemek ve dinlenmek üzere otelimize giris yapiyoruz.

Otele giris yaptiktan sonra Türk gecesine katilmak isteyen misafirlerimiz yemek sonrasinda rehberimizin verdigi bulusma saatinde
toplanarak, Rehberimizle birlikte Türk gecesinin gerceklestirildigi bölgenin magara konseptli mekanlarina gitmektedirler.
Türk Gecesi hakkinda: Etkinlik iceriginde farkli geleneksel Türk oyunlari; Kasik oyunu, Halk oyunlari, Kafkas dansi, Kiz isteme ve Oryantal
gibi gösteriler sergilenmektedir. Katilim ücretine; Sinirsiz yerli alkol ve mesrubat, cerez, mekan tarafindan mevsime bagli belirlenen mezeler
bittikce yenilenmekte olup ekstra aktivite ücretine dahildir.

Konaklama : Emin Kocak Otel - Avrasya Otel - Roza Termal Otel, Grand Termal Otel, Suhan Otel - Tassaray Otel - Ziga Kaplicalari Ihlara
Tatil Köyü - Tourist Hotels & Resorts Cappadocia

Kahvalti :
Ogle Yemegi :
Aksam Yemegi :
Günün Tavsiyesi :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gün 3

Göreme Acik Hava Müzesi - Uc Güzeller - Asmali Konak - Cömlek - Haci Bektas Turu
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Sabah günesin dogdugu saatlerde Balon seyit turumuzu yapmak üzere rehberimizin belirledigi saatte aracimizda bulusarak, Balon Seyri
yapacagimiz bölgeye gidiyoruz. Bu bölgede ayni anda hem Peribacalarini hem de Gökyüzündeki balonlarin bir arada olusturdugu essiz
manzaraya sahit olacagiz. Balon seyir turumuzu gerceklestirdikten sonra tekrar otelimize dönerek sabah kahvaltimizi alacagiz.

Gezimizin ikinci gününde, güzel atlar diyarin Kapadokya'da ilk duragimiz olan Uc Güzeller Peri Bacalari'na dogru hareket ediyoruz. Burada
peribacalarinin muhtesem manzarasini seyrediyor Rehberimiz'in Uc güzeller hakkindaki anlatimlarini dinliyoruz. Daha sonra, ünlü televizyon
dizisi Asmali Konak'in cekildigi konak'a dogru keyifli bir tur yapiyoruz.

Ardindan Göreme Acikhava Müzesi'ne dogru ilerliyoruz. Burada tarihi St. Basil, St. Barbara, Elmali, Yilanli, Yemekhane ve Carikli kiliselerini
gezerek, iclerindeki muhtesem fresklerin güzelligini kesfediyoruz.

Ogle yemegi icin (Ekstra), bölgenin ünlü yöresel yemegi olan testi kebabini tatmak üzere Uranos Restoran'a gidiyoruz. Yemek sonrasi,
3000 yillik tecrübenin ürünü olan canak yapim sanatinin inceliklerini ögrenmek üzere bölge cömlekcilerine dogru gidiyoruz. Daha
sonrasinda programimizda zaman kalirsa ATV'lerle bir saatlik bir tur yapiyoruz(Ekstra). Peribacalarinin bizimle birlikte yolculuk ettigi bu
macera bizlere unutulmaz anilar sunuyor.

Son duragimiz Haci Bektas-i Veli Türbesi oluyor. Burada, Haci Bektas'in hayati ve ögretileri hakkinda bilgi ediniyor ve huzurlu bir ortamda
zaman geciriyoruz.

Aksam olmadan önce, Bolu'da verdigimiz kisa bir molanin ardindan Istanbul'a geri dönüyoruz. Bu unutulmaz turun sonunda, sizleri
aldigimiz noktalara birakarak bir sonraki turumuzda görüsmek üzere vedalasiyoruz.

Kahvalti: Tur ücretine dâhildir, otelde acik büfe veya set menü (Tüm icecekler ekstra)
Ogle Yemegi: Uranos Restoran (ekstra) - Aksam Yemegi: Mola tesisinde (ekstra)

Konaklama :
Kahvalti : Otelde Alinacaktir.

Ogle Yemegi : Ekstra

Aksam Yemegi : Tesiste alinacaktir Ekstra

Günün Tavsiyesi :

Dahil Hizmetler
Gidis - Dönüs Ulasim
1 Gece Otel Konaklama (Yarim Pansiyon)
1 Aksam Yemegi
1 Sabah Kahvaltisi
Profesyonel Rehberlik Hizmeti
Cevre Gezileri
Arac Ici Ikramlar
Zorunlu Seyahat Sigortasi

Haric Hizmetler
Ilk gün sabah kahvaltisi: 150tl
Kisisel Harcamalar
Ekstra Tüm Aktiviteler
Müze ve Oren Yeri Giris Ucretleri
Balon Turu: 170-220 Euro (Sezonluk fiyat farkliliklari olabilir)
Balon Seyir Turu : 150 TL
Ogle Yemekleri : 100-150  TL
Atv Safari : 300  TL
Türk Gecesi : 500 TL

Onemli Bilgiler

ONEMLI BILGI

Balon seyir turu, hava kosullarinin uygun olmadigi kosullarda balonlar kalkmadigindan dolayi yapilmamaktadir. Bu etkinlige tur araci ya da
tur aracindan farkli bir arac kiralanarak gidilmektedir, eger yeterli sayi olmazsa veya farkli bir aracin uygunlugu mümkün degilse bu ekstra
tur gerceklesmeyebilir.

Belirtilen Ekstra tur, aktivite ve programlar bölgelerin yogunlugu, tur programinin zamanlamasina bagli olarak gerceklesebilir veya
gerceklesmeyebilir, rehber uygun gördügü durumlarda ekstra program ve aktiviteleri yapmama hakkina sahiptir. Yetersiz sayi cikmamasi
durumunda belirtilen ekstra tur ve aktiviteler yapilmayabilir. Böyle durumlarda ücreti toplanmis olan ekstra aktivite ya da programlarin ücreti
tam veya belli bir iskonto ile (olumsuz hava kosullari veya benzer mücbir sebeblerle iptal olunan fakat aktivite bölgesine gidilmis, zorunlu
olarak yapilmis rezervasyon gibi sebeplerden) iadesi gerceklesecektir.

Tur esnasinda kesinlikle koltuk numarasi sözü ve garantisi verilemez. Lütfen israrci olmayiniz.

Araclarimiz her tur icin belirlenen hareket noktalarindan belirtilen saatlerde hareket eder, hareket saatinden en az 5 dakika önce hareket
noktasinda hazir olunuz. Araclarimiz hareket saatinde hareket etmektedir. Gec kalan ve tura katilamayan misafirlerimiz herhangi bir hak
talebinde bulunamazlar.
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Tura katilim tarihinden önce tur görevlisi personelin iletisim numarasi rezervasyon esnasinda vermis oldugunuz telefon numaraniza kisa
mesaj olarak gönderilecektir. Vermis oldugunuz iletisim numarasinin dogru olmasina dikkat edeniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafiniza aittir.

18 yas alti resit sayilmayan cocuklarin anne veya babalarindan biri veya ikisi ile beraber tura katilmadigi durumlarda, tura katilim icin gerekli
olan muvaffakatnamelerin seyahat sirasinda kisilerin yaninda bulundurulmasi zorunludur.

Rehber Olumsuz Hava Kosullari, kalabalik yol durumu, bölgede gezilecek yerlerin yogunlugu, gibi durumlarda gerekli gördügü takdirde, tur
programini gerceklestirmek kaydi ile zamanlama, program akisi, gezilecek bölge konusunda degisiklik yapma hakkina sahiptir. Programda
belirtilen oteller standartlari ve mevkileri bakimindan benzer olmak kaydi ile degistirilebilir.

Turumuz; rehberlik, ulasim, konaklama ve cevre gezileri ile bir paket olup ayri düsünülemez. Kullanilmayan ulasim, konaklama, cevre
gezileri vb. haklar geri iade edilmez. Yeterli cogunluk saglanamadigi takdirde paket satin alimi yapan misafirler önceden bilgilendirilmek
kaydiyla, tur farkli bir tarihe ertelenebilir, misafirler farkli bir tur programina aktarilabilir, ya da tur iptal olarak satin alma gerceklestiren
misafirlerin ücret iadesi gerceklestirilir. Böyle bir durumda, Acentemiz misafirlerimize 1 (bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle
yükümlüdür. Asgari Katilimci Sayisi 25 Kisi dir.

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yogunluk, özel günler sebebiyle veya yenilenme calismalari gibi sebeplerle kapali olan
yerler/bölgeler vb.) ve ya misafirlerimizin rehberimizin verdigi zamanlamalara uymamalari sebebiyle tur programimizda yazdigi halde
gezilemeyen yerlerden Turlasana.com kesinlikle sorumlu degildir.

Acente yeterli sayiya ulasamadigi zaman turu iptal etmemek adina ayni ve ya benzer tur programina sahip olan farkli bir Acente'ye
misafirlerini gönderebilir bu sayede misafirlerimizin tatil plani bozulmadan satin aldiklari tur programini gerceklestirebilirler.

Turlarin dönüs saatleri trafik yogunluguna göre degiskenlik gösterebilir, net ve kesin dönüs saati verilmemektedir.

Konaklamali turlarda 0–6 yas cocuk indirimi iki yetiskin yaninda, tek bir cocuk icin kullanilmaktadir.

T.C. Vatandasi olmayan yabanci uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrica fark ödemez. Müze kart uygulamasinin T.C vatandaslarina özel
bir uygulama olmasi nedeniyle müze kart verilmez. En son yayimlanan sirkü bir önceki sirküyü gecersiz kilar.

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur



Ek Bilgiler

TAVSIYELER

Gezi süresince rahat yürüyüs ayakkabisi veya spor ayakkabi tercih edilmelidir.

Gece icin yaniniza hirka vb. bir kiyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacagimiz icin dudak koruyucu krem ve sapka, yapacaginiz alisverisler
icin kücük bir canta ve tabi en önemlisi fotograf makinesi ve yedek hafiza karti ve sarj kiti yedek batarya yaniniza almayi unutmayiniz.

REZERVASYON DETAYLARI

Internet üzerinden yaptirmis oldugunuz rezervasyon sonucunda belirtmis oldugunuz mail adresinize Tur Kayit onayiniz gönderilecektir.

Tur Kayit onayi tarafiniza ulastiktan sonra turumuza katilim saglayabilirsiniz. Tur onay maili almayan misafirlerimiz turumuza katilim
saglayamaz.

Rezervasyon esnasinda T.C Kimlik numaranizi, dogum tarihinizi gün ay ve yil olarak tarafimiza belirtiniz.

Rezervasyon yaptirilan kisi icin gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafimiza eksik bilgiler verildigi takdirde olusabilecek olasi
aksiliklerden Turlasana.com sorumlu degildir.

KULLANILACAK ARACLAR

Turlarda kullanilacak olan araclarimiz kisi sayisi ve yol kosullarina, bölge kosullarina göre belirlenmektedir, turlarda kullanilcak araclarin türü
icin söz verilemez.

Turlarimizda kullanilan tüm araclar Turizm araclaridir.

38 kisi ve üzeri Otokar Doruk Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir, Neoplan Tourliner-Cityliner 31 kisiye kadar
lüks Otokar Sultan Maxi 27 kisiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 15 kisiye kadar lüks Mercedes
Sprinter–Volkswagen Crafter araclar kullanilir.

Diger Bilgiler

MUZE VE OREN YERI GIRIS UCRETLERI

Rehberimiz gerekli gördügü taktirde programin tamamini uygulamak kosuluyla tur akisinda degisiklik yapma hakkina sahiptir. Ozel isletme
giris ücretleri, müze ve ören yeri giris ücretleri misafirimize aittir. Ozel isletmelerde 7/12 yas arasi misafirlerimiz kimlik ibraz etmek kaydiyla
ögrenci ücreti ödeyeceklerdir(Ozel isletmeler bu kuralda degisiklik yapabilmektedir, güncellenen durumlarda yeni kurallar gecerli olacaktir).
Tura istirak eden müzelere girmek isteyen tüm misafirlerimiz bu ücreti ödemekle yükümlüdür. Bakanliga ait müze ve ören yeri girislerinde
18 yas alti ve 65 yas üstü misafirlerimiz bilet gisesinden kimlik ibraz ederek ücretsiz bilet alabilmektedirler.

YUKARIDA YAZILI OLAN TUR PROGRAMI, TURLASANA.COM TARAFINDAN OZGUN OLARAK YAZILARAK, HAZIRLANMISTIR. HER
HANGIBIR SEKILDE TURLASANA.COM BILGISI OLMADAN, PROGRAMIN KOPYALANMASI, YAYINLANMASI YASAKTIR. TUM
HAKLARI TURLASANA.COM'A AITTIR. PROGRAMIN TURIZM SEKTORUNDE OLUSTURULAN KOPYALARIN DAN TURLASANA.COM
SORUMLU TUTULAMAZ.

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur


