
31.08.2022 
-

Adana Lezzet Festivali Turu 1 Gece Konaklama

Tur Tipi Konaklamali Tur Gün Sayisi 3

Sehir Adana

Dogal güzellikleri, enfes lezzetleri ile Adana Ekim'de kapilarini 6.kez dünyaya aciyor. Bu cografyanin essiz tatlari ile tanismak, eglence ve
cosku ile keyif dolu tur gecirmek icin hadi Adana Lezzet Festivali'ne gidelim.

Gün 1

Adana Lezzet Festivali Turu 1 Gece Konaklama

ARAC KALKIS VE HAREKET SAATLERI
21.00 - Incirli Metrobüs Duragi - Dilek Pastahanesi Onü
21.30 - Mecidiyeköy Meydani (Mado & Simit Sarayi)
22.00 - Kadiköy Evlendirme Dairesi Otoparki önü
22.10 - Bostanci Köprüsü Alti (Ankara istikameti)
22.20 - Kartal Köprüsü Alti (Ankara istikameti)
22.30 - Pendik Köprüsü Alti (Ankara istikameti)
22.30 - Cayirova McDonald’s Onü
23:15 - Izmit Halkevi Duragi

Geceye konforlu otobüs yolculugu ile devam ediyoruz. Izmit’te verdigimiz ihtiyac molasinin ardindan Izmit’ten katilacak misafirlerimizi
aliyoruz. Gece yolculugumuza devam
ediyoruz.

Konaklama :
Kahvalti :
Ogle Yemegi :
Aksam Yemegi :
Günün Tavsiyesi :
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Gün 2

Adana Lezzet Festivali Turu 1 Gece Konaklama

Tarsus – Tarsus Selalesi - Eshab-i Keyf Magarasi – Kleopatra Kapisi – St. Paul Evi ve Kuyusu – Tarsus Evleri – Beyaz Carsi (Kirk Kasik
Bedesteni) – Nusret Mayin Gemisi - Uluslararasi Adana Lezzet Festivali

Degerli Konuklarimiz,  yolda alacagimiz (ekstra) kahvaltimizin ardindan Tarsus’a geciyoruz. Eski bir yerlesim olan Tarsus zengin kültürü ile
dikkat cekmektedir. Tarsus’ta gezimize Eshab-i Keyf (Yedi Uyurlar) Magarasi ile basliyoruz. Eshab-i Keyf diye adlandirilan ve kutsal kisiler
olarak bilinen, Hiristiyanlarca 7, Müslümanlarca 8 evliya olarak kabul edilen Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernus, Sazenus, Debernus ve
Kefestetayus adindaki yedi genc ve köpekleri Kitmir’e ait oldugu söylenen ve burada yüzyillarca uyuduklarina inanilan magarayi ziyaret
ediyoruz. Magaradaki gezimiz sonrasi Tarsus merkeze variyor ve Canakkale Savaslarinda vermis oldugu hizmetle tüm dünyanin dikkat
kesildigi Nusrat Mayin Gemisi ilk duragimiz oluyor. Ardindan Misir'in ünlü kralicesi Kleopatra'nin sevgilisi Romali General Antonius ile
Tarsus'da bulusmak üzere geldiklerinde sehre girdikleri kapi olan Kleopatra Kapisini görüyoruz. Anadolu kültüründe önemli yeri olan
Sahmeranin öldürüldügüne inanilan Sahmeran Hamamini faal bir hamam olmasi sebebiyle disaridan görüp Eski Sokaklarda dolanip Tarihi
Tarsus Evleri arasinda yapacagimiz yürüyüs sonrasinda tam yerinden nar eksisi ve cezerye aliyoruz. Sonrasinda gezimizi, sirasiyla, Danyal
Peygamber Makami, Kirkkasik Bedesteni, Bilal Habesi’nin Makami ve son olarak St. Paul kuyusu ile tamamlayip Adana’da bulunan
otelimize yerlesiyoruz. Festival coskusunu yasamaniz ve Adana’nin dünya capinca meshur olan lezzetlerini tatmaniz icin aksam yemegini
serbest olarak degerlendiriyoruz. Aksam yemeginde dileyenler misafirlerimiz Adana yemeklerinin ve festivalin keyfini cikarabilirler  ve
Konaklama otelimizde.

Sabah Kahvaltisi: Yol üstü tesislerinde ekstra olarak alinacaktir.
Ogle Yemegi: Tarsus’da serbest menü. Ekstra olarak alinacaktir.
Aksam Yemegi: Adana sehir merkezin de serbest menü. Ekstra olarak alinacaktir
Konaklama: Adana 3* - 4* bölge otelleri Vb.
Rota: Istanbul – Ankara – Tarsus – Adana / 990 km

Konaklama : Adana 3* - 4* bölge otelleri Vb.

Kahvalti :
Ogle Yemegi :
Aksam Yemegi :
Günün Tavsiyesi :
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Gün 3

Adana Lezzet Festivali Turu 1 Gece Konaklama

Adana – Seyhan Nehri – Tas Köprü – Sabanci Camii – Adana Ulu Camii – Ramazanoglullari Külliyesi – Büyük Saat – Uluslararasi Adana
Lezzet Festivali

Sabah otelimizde alacagimiz kahvaltimizin ardindan   Adana sehir turumuza baslamak üzere Sabanci Merkez Camii’ne gidiyoruz. 1998
yilinda ibadete acilan, Balkanlarin ve Orta Dogu'nun en büyük camisi olarak kabul edilen bu muhtesem yapiyi rehberimizin anlatimlariyla
ziyaret ettikten sonra Seyhan Nehri’nin kiyisindan yapacagimiz kisa bir yürüyüsle ülkemizin en büyük sehirlerinden biri olan Adana’nin
simgesi olan tarihi Tas Köprü’ye geciyoruz. Verecegimiz fotograf molasi sonrasinda Büyük Saat Kulesi, Ramazanoglu Konagi’ni görüp
festivale özgü yapilacak olan aktiviteler arasinda el isciligi, yemek ustalarinin marifetlerini ve bircok aktiviteyi yasayabilirsiniz. Bu lezzetli ve
hos günün ardindan rehberimizin belirledigi saatte aracimiza ile bulusuyor Istanbul icin dönüse geciyoruz Ankara – Bolu üzerinden aksam
gec saatlerde sizleri aldigimiz noktalara birakarak bir baska Turlasana.com seyahatinizde görüsmek üzere sizlerden ayriliyoruz.

Sabah Kahvaltisi: Otelde Acik Büfe Olarak Alinacaktir. Tur Ucretine Dâhildir
Ogle Yemegi: Adana sehir merkezin de serbest menü. Ekstra olarak alinacaktir
Aksam Yemegi: Yol üstü tesislerinde, ekstra olarak alinacaktir.
Rota:  Adana - Istanbul / 940 km

Konaklama :
Kahvalti :
Ogle Yemegi :
Aksam Yemegi :
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Günün Tavsiyesi :

Dahil Hizmetler
Gidis - Dönüs Ulasim Hizmeti
1 Gece Yarim Pansiyon Konaklama
Lüks Araclar ile Ulasim (kisi sayisina göre arac detaylari asagida yer
almaktadir.)
Milli Park Giris Ucretleri
Programda Belirtilen Tüm Cevre Gezileri
Profesyonel Rehberlik Hizmetleri
1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortasi

Haric Hizmetler
Kisisel Harcamalar
Ekstra Aktiviteler
Müze ve Oren Yeri Giris Ucretleri :60 TL - (Ogrenci ve Ogretmen :
30TL)
Ogle Yemekleri

Onemli Bilgiler

ONEMLI BILGI

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.

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 Hava Kosullari ve olumsuz yol durumu gibi gerekli gördügü takdirde, tüm programi gerceklestirmek kaydi ile zamanlama ve
program akisi konusunda degisiklik yapma hakkina sahiptir. Programda belirtilen oteller standartlari ve mevkileri bakimindan ayni 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 tur farkli bir tarihe ertelenebilir ya da iptal olur. Böyle bir
durumda misafirlerimize 1 (bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. Asgari Katilimci Sayisi 25 Kisi dir.

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yogunluk vb.) ve ya misafirlerimizin rehberimizin verdigi zamanlamalara uymamalari
sebebiyle tur programimizda yazdigi halde gezilemeyen yerlerden Turlasana.com kesinlikle sorumlu degildir.

Acenta yeterli sayiya ulasamadigi zaman turu iptal etmemek adina ayni ve ya benzer tur programina sahip olan farkli bir Acenta'ya
müsterileri gönderebilir bu sayede müsterinin tatil plani bozulmamis olur.

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

Konaklamali turlarda 0–6 yas cocuk indirimi iki yetiskin yaninda uygulanir. Tek bir cocuk icin kullanilir.

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.

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

Yaptirmis oldugunuz rezervasyon sonucunda belirtmis oldugunuz mail adresinize Tur Kayit onayiniz gönderilecektir. Tur Kayit onayi
tarafiniza ulastiktan sonra turumuza katilim saglayabilirsiniz.

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 yaptirilan kisi icin gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafimiza bu bilgiler eksik verildigi takdirde olusabilecek olasi
aksiliklerde Turlasana sorumlu degildir.

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

KULLANILACAK ARACLAR

Turlarda kullanilacak olan araclarimiz kisi sayisi ve yol kosullarina göre belirlenmektedir.

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.
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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.
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