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Dogu Anadolu Turu 5 Gece Konaklamali

Tur Tipi Konaklamali Tur Gün Sayisi 8

Sehir Agri -Bingöl -Elazig -Erzincan -Erzurum -Igdir -Istanbul -Kars -Malatya -Sivas -Tunceli -Van

Dogu'yu #BizimleTurlasana

SIVAS - ERZINCAN - ERZURUM - KARS - IGDIR - AGRI - DOGUBEYAZIT - VAN - BINGOL - TUNCELI - ELAZIG - MALATYA

Gün 1

Gece Yolculugu

Turlasana.com Arac Kalkis Noktalari

19:00 Yenibosna Airport Avm Otoparki

19:45 Mecidiyeköy Torun Center Onü

20:15 Kadiköy Evlendirme Dairesi Onü

20:20 Bostanci Köprüsü Alti

20:30 Kartal Köprüsü Alti

20:40 Pendik Köprüsü Alti

20:50 Cayirova Mc Donalds Onü

21:00 Gebze Center Onü

21:20 Izmit Halkevi Duragi (Asya Otel Karsisi)

21:40 Sakarya Alpet Onü (Otogar Yani)
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23:45 Bolu Otogar Yani

02:00 Ankara Sögütözü Ulusoy Tesisler (Armada Avm Karsisi)

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

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

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

Gün 2

Sivas – Gök Medrese – Ulu Camii – Cifte Minareli Medrese – Sivas Meydani – Madimak Oteli – Erzincan – Bakircilar Carsisi – Tercan -
Mamahatun Külliyesi – Erzurum – Cifte Minareli Medrese – Uc Kümbetler – Tas Han – Yakutiye Medresesi

Gece yolculugumuzun ardindan Turlasana.com ile Dogu Anadolu Turu icin Sabah erken saatlerinde Sivas’a variyoruz ve sabah kahvaltimiz
icin mola veriyoruz. Sabah kahvaltimizin ardindan Cumhuriyet Kenti Sivas’i rehberimiz esliginde gezmeye basliyoruz. Cumhuriyet Tarihi ve
Selcuklu döneminin en önemli kentlerinden biri olan Sivas’ta ilk gezi noktamiz restorasyonu devam etmekte olan Gök Medrese olacaktir.
1271 yilinda yaptirilan Gök Medrese’de rehberimizden alacagimiz bilgiler ardindan Ulu Camii’ye görüyoruz. Zamanla egilen ve egri olarak
ayakta kalan minaresiyle ünlü Ulu Camii’yi gördükten sonra; Buruciye Medresesi, Cifte Minareli Medrese ve Sifaiye Medresesi
ziyaretlerimiz ile Sivas Meydani gezimize devam ediyoruz. Yillarca lise olarak sonrasinda ise Kongre Binasi olarak kullanilan Sivas Kongre
Binasi hakkinda rehberimizden bilgiler alip gezimizi gerceklestirdikten sonra Cumhuriyet Meydaninda serbest zaman veriyoruz. Serbest
zaman sirasinda Madimak Otelini görebilir ve meshur Cerkezin Kahvesinde kahvelerinizi icebilirsiniz. Serbest zamanimizin bitmesinin
ardindan otobüsümüze binerek Sivas’a veda ediyor ve Erzincan’a dogru hareket ediyoruz. Karasu Nehri’nin Munzur ve Tercan Daglari
arasinda olusturdugu ve kendi adiyla da bilinen genis ve verimli bir ovaya kurulmus olan Erzincan, belki de ülkemizin en yesil
alanlarindandir. Erzincan, yesilligi ve insanlarin sicakligiyla turistik bir il olmamasina ragmen aklinizda kalacak sehirlerden biri olacaktir.
Erzincan’a varmamiz ile Bakircilar Carsisinda alisveris molasi veriyoruz. Bu alisveris molasinda Erzincan’a has bakir islerinden satin
alabilirsiniz. Ardindan ögle yemegimizi Erzincan’da aldiktan sonra Mamahatun Külliyesi ziyaretimizi gerceklestirmek icin Tercan’a hareket
ediyoruz. Kümbet, Kervansaray, Hamam ve Camii’den olusan, Mama Hatun tarafindan Erzurum-Erzincan kervan yolu üzerinde yapilan
Mamahatun Külliyesi gezimizi gerceklestirdikten sonra Erzurum’a dogru yola cikiyoruz. Yolculugumuz sirasinda Karasu Vadisi’nde yol
alirken Dogu Anadolu dogasinin ve cografyasinin etkileyiciligine sahit olacaksiniz. Erzurum, Dogu Anadolu’nun en büyük sehirlerinden ve
ayni zamanda 1900 metrelik yüksekligiyle ülkemizin en yüksekteki sehir merkezidir. Erzurum’un eski eserlerinin tamami volkanik, bazaltik
kara taslarindan olusmaktadir. Erzurum gezimize Selcuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Cifte Minareli Medrese ile
basliyoruz. Ardindan Saltuklular dönemine tarihlenen ve Anadolu’da bulunan Anit Mezarlarin en güzel örnekleri arasinda yer alan Uc
Kümbetler gezimizi gerceklestiriyoruz. Daha sonra Osmanli mimarisinin sehirdeki gözde noktalarindan ve ayni zamanda da Erzurum’un
meshur Oltu Tasi magazalarinda icerisinde yer aldigi Tas Han ve ilgi cekici cinileriyle göze carpan Yakutiye Medresesi gezilerimizi
gerceklestirip Palandöken Dagi’na otelimize dogru hareket ediyoruz. Aksam yemegi ve konaklama otelimizde.

Kahvalti: Sivas’ta alinacaktir. (Ekstra)

Ogle Yemegi: Erzincan’da serbest zaman olarak alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Konaklama: Erzurum/ Dedeman Otel, Polat Renaissance Otel

Konaklama : Erzurum/ Dedeman Otel, Polat Renaissance Otel

Kahvalti :  Sivas’ta alinacaktir. (Ekstra)

Ogle Yemegi : Erzincan’da serbest zaman olarak alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Günün Tavsiyesi :

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gün 3

Cobandede Köprüsü – Kars – Sarikamis Sehitligi – Kars Kalesi – 12 Havariler Kilisesi – Ani Harabeleri - Arpacay

Turlasana.com ile Dogu Anadolu Turu 3. gününde otelde alacagimiz sabah kahvaltisi sonrasinda otobüsümüze binerek Kars’a dogru yola
cikiyoruz. Yol güzergahimiz üzerinde Pasinler’den gecerken Aras ve Kargapazari nehirlerinin kesistigi noktaya insaa edilmis olan 800 yillik
Mogol eseri Cobandede Köprüsü’nde kisa bir fotograf molasi veriyoruz. Ardindan yolculugumuzun devaminda Obsidyen Yataklarini
görüyoruz. Dogu Anadolu Bölgesi sahip oldugu jeolojik yapisi itibariyle önemli obsidyen kaynaklarina sahiptir. Bölgenin önemli obsidyen
kaynak alanlarindan biri de Allahuekber daglaridir. Obsidyen, asitik yapili yanardaglarin püskürttügü magmanin hizli bir sekilde sogumasi ve
kristallesemeden donmasi sonucu olusan volkanik dogal camdir. Obsidyen Yataklarini gördükten sonra 1914 yilinda 60 bini donarak olmak
üzere toplam 78 bin sehit verdigimiz Sarikamis’ta, Allahuekber daglarina bakan Sarikamis Sehitligini ziyaret ediyoruz. Sehitlik ziyaretimiz
ardindan Horasan Sarikamis yoluyla Kars’a ulasiyoruz. Ulkemizin en dogusunda olan Kars, aslinda Kafkasyanin en batisinda olan sehirdir.
Yani hem dogulu hem batili özellikleri ile cevresinde bulunan Erzurum, Agri, Igdir gibi illerden hem kültürler anlamda cok farkli, sokaklari
hayat dolu bir sehirdir. Baltik mimarisinin ülkemizdeki en iyi izlenebilecegi merkezdir Kars. Birbirini 90 derece aciyla kesen sokaklar,
cepheleri süslü, kesme tas binalar ve daha fazlasini gördükce sizi kendisine hayran birakacaktir. Kars sehir merkezinde bir kartal yuvasi
gibi tepeden bakan Kars Kales, Katedral diye bilinen 12 Havariler Kilisesi, Tas Köprü ve ünlü sairlerimizden Namik Kemal’in bir dönem
yasadigi evi ziyaret ediyoruz. Daha sonra 1643 yilinda Kars Beylerbeyi Dilaver Pasa tarafindan yaptirilan fakat Osmanli-Rus Savasi’ndan
sonra Kars’in Rus isgali altinda kalmasiyla tahrip edilen Ulu Camii gezimizi gerceklestirip, Beylerbeyi Sarayini panoramik olarak görüyoruz.
Bu gezilerimizin ardindan Kars Sokaklarinda serbest zaman veriyoruz. Ogle yemegimizi de Kars merkezde aldiktan sonra Meshur Kars
peyniri ve yöresel alisverislerimiz icin alisveris molasi veriyoruz. Molamizin ardindan otobüsümüze binip Türkiye-Ermenistan sinirinda
bulunan Ermeni ve Selcuklu kültürünü en önemli birlesme noktalarindan olan Ani Harabelerine hareket ediyoruz. Ani 1000 yil önce bölgenin
en zengin sehri imis. Bölgede bulunan kutsal yapilarda bunu hemen anlayacaksiniz. Bu tarihi antik kentte Surlari, Kapilari, Surp Pirgic
Kilisesi (Keveli Kilise), Surp Kirkor Kilisesi (Tigran Honents Kilisesi), Katedral (Meryem Ana Kilisesi), Kücük Hamam, Ebul Muhammeran
Camii, Sultan Sarayi, Anadolu’nun ilk Türk Camiisi olan Menücehr Camiisi ve Ipekyolu Köprüsü gibi eserleri görüp rehberimiz anlatimlari
esliginde geziyoruz. Bu gezilerimizin ardindan 2 ülke arasinda siniri olusturan Arpacay’a tepeden bakarak bu muhtesem tarihi kente veda
edip Kars Merkez’de bulunan otelimize hareket ediyoruz. Aksam yemegi ve konaklama otelimizde.

* Dileyen misafirlerimiz Kars Kültürünün önemli bir parcasi olan Kafkas Gecesi etkinligine katilabilirler. (Ekstra)

Kahvalti: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi: Kars’ta serbest zaman olarak alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Konaklama: Kars/ Arifoglu Airport Otel, Atapark Otel vb. oteller

Konaklama : Kars/ Arifoglu Airport Otel, Atapark Otel vb. oteller

Kahvalti : Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi : Kars’ta serbest zaman olarak alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Günün Tavsiyesi :

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

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

Gün 4

Igdir - Igdir Ovasi – Agri Dagi – Ishakpasa Sarayi – Tendürek Gecidi – Caldiran Ovasi – Van – Muradiye – Muradiye Selalesi – Seytan
Köprüsü – Van Kalesi – Van Kedi Evi

Turlasana.com ile Dogu Anadolu Turu 4. gününde otelde alacagimiz sabah kahvaltisi sonrasinda otobüsümüze binerek Digor-Tuzluca yolu
üzerinden, Ermenistan sinirini takip ederek Igdir’a ulasiyoruz. Dikkatli baktigimiz zaman Erivan evlerini ve sinirimiza cok akin bir alanda
kurulan Metzamor Nükleer Santrali’ni görebilirsiniz. Igdir Ovasi Dogu’nun Cukurovasi olarak adlandirilir. Yüksek daglarin arasinda kaldigi
icin cevresinde cok daha iliman ve yumusak bir havaya sahip olmasiyla ovada her türlü meyve sebze ve hatta pamuk yetistirilmektedir.
Igdir’in sirtini dayamis oldugu 5137 metre yüksekligindeki Agri Dagi’ni fotograflamak icin duruyoruz. Ardindan Ishakpasa Sarayi’na
cikiyoruz. 220 yillik Ishakpasa Sarayi yapildigi günden bu yana tüm Dogu Anadolu’nun sembolü olmustur. 116 odali, bütün ovaya hakim
konumuyla, birbirinden essiz tas islemeli anitsal kapilariyla Ishakpasa Sarayi sizi kendisine hayran birakacaktir. Rehberimiz esliginde

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur



gezimizi tamamlayip birbirinden güzel fotograflar cekmemizin ardindan ögle yemegi molasi veriyoruz. Ogle yemegimizin ardindan Van’a
hareket ediyoruz. Tendürek Dagi Gecidi’nden (2644 mt) gecerken katilasmis lavlari, Caldiran Ovasi’ndan gecerken meshur savasin gectigi
alanlari görecegiz. Muradiye ilcesine varmamiz ile birlikte Bendi Mahi Cayi üzerindeki Muradiye Selalesi ve Seytan Köprüsünü görerek
fotograf molasi verecegiz. Ardindan ülkemizin en büyük gölü olan bölge halkinin Van Denizi dedigi Van Gölü’nün kiyisina kurulmus Van’a
ulasiyoruz. Tuspa diye bilinen, gercek adi ise kral I.Sarduri’den dolayi Sardurihinili olan Van Kalesi’ne gidiyoruz. Surlar, Kale Camiisi, Urartu
Krallarinin Kaya Mezarlari ve Kale Kapilarini görüp rehberimizden bilgiler alarak gezimizi gerceklestiriyoruz. Kale’de verecegimiz fotograf
molasi ardindan Van Kedisi Evi’ne hareket ediyoruz. Bölgenin en sevimli ve meshur canlilarindan olan Van Kedilerini görüp, fotografladiktan
sonra Van yöresine özgü el dokuma halilarini görüp satin alabilecegimiz magazamiza hareket ediyoruz. Burada el dokuma halilari hakkinda
bilgi alip alisverislerimizi gerceklestirmemizin ardindan otelimize dogru hareket ediyoruz. Aksam yemegi ve konaklama otelimizde.

Kahvalti: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi: Kars’ta serbest zaman olarak alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Konaklama: Van/ Milano Otel, Rönesans Otel vb. oteller

Konaklama : Van/ Milano Otel, Rönesans Otel vb. oteller

Kahvalti :  Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi : Kars’ta serbest zaman olarak alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Günün Tavsiyesi :

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

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

Gün 5

Van Urartu Müzesi – Van Gölü – Akdamar Adasi ve Kilisesi – Hali-Kilim Kooperatifi – Ahlat – Emir Bayindir Kümbeti – Nemrut Krater Gölü

Turlasana.com ile Dogu Anadolu Turu 5. gününde otelde alacagimiz sabah kahvaltisi sonrasinda ülkemizin en güzel ve en özel
müzelerinden biri olan Van Urartu Müzesi’ne geciyoruz. Urartulari daha yakindan ve tüm yönleriyle tanimamiza olanak saglayan, kadim
sehir Van’in binlerce yillik tarihinde yer eden tüm uygarliklarin mirasini görebilecegimiz Van Müzesi gezimizi rehberimiz esliginde
gerceklestiriyoruz. Müze gezimizin ardinda Van denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Akdamar Adasi ve Kilisesi’ne gidiyoruz. Van Gölü
üzerinde yapacagimiz yarim saatlik bir tekne yolculugu sonrasinda ulasacagimiz Akdamar Adasi ve Kilisesi’ne variyoruz. Rehberimizden
kavusamayan asiklarin hüzünlü hikayesini ve Kral Gagik’in muhtesem kilisesinin tarihini dinledikten sonra Van Gölü kiyisinda ögle
yemegimizi aliyoruz. Dileyen misafirlerimiz Van’a özgü inci kefalinin tadina bakabilirler. Ogle yemegimizin ardindan Akdamar Adasi’na veda
edip Anadolu ve Iran Kültürünün en önemli ögelerinden olan Hali ve Kilim hakkinda bilgi almak üzere Hali-Kilim Kooperatifini ziyaret
ediyoruz. Ardindan Tatvan’a üzerinden Ahlat’a geciyoruz. Bazilari 3,5 metre boyunda olan anitsal mezar taslariyla dolu olan Selcuklu
Mezarligi ve cevresindeki pek cok farkli tarzda insaa edilmis olan Kümbetlerden en ilginci olan Emir Bayindir Kümbeti’ni görecegiz.
Ardindan dileyen misafirlerimiz ile Nemrut Krater Gölü’nü görmek üzere Nemrut Dagi’na cikiyoruz. (Ekstra) Daha otelimize dogru hareket
ediyoruz. Aksam yemegi ve konaklama otelimizde.

Kahvalti: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi: Akdamar Adasi’nda alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Konaklama: Tatvan/ Kardelen Otel, Karaman Otel

Konaklama : Tatvan/ Kardelen Otel, Karaman Otel

Kahvalti :  Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.
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Ogle Yemegi : Akdamar Adasi’nda alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Günün Tavsiyesi :

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

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

Gün 6

Bingöl – Yüzen Adalar – Tunceli – Munzur Vadisi Milli Parki – Ovacik – Elazig – Harput Kalesi – Harput Konaklari – Arap Baba Türbesi -
Meryem Ana Kilisesi

Turlasana.com ile Dogu Anadolu Turu 6. gününde otelde alacagimiz sabah kahvaltisi sonrasinda Bingöl Yüzen Adalara dogru hareket
ediyoruz. Yöre halki tarafindan kesfedilen Yüzen Adalar tamamen dogal bir olusumdur. Gölün üc tarafi daglar ve tepelerle cevrilmis düz
arazi üzerinden bulunan bir Krater Gölüdür. 300 metrekarelik bir alana sahip olan Yüzen Adalar’da fotograf cekimi icin serbest zaman
verdikten sonra aracimiza binerek Tunceli’ye dogru hareket ediyoruz. Dogu Anadolu’nun yukari Firat bölgesinde bulunan Tunceli, Munzur
Vadisi Milli Parki ile taninan bir bölgedir. Sehir merkezi gezimizi tamamladiktan sonra Munzur Vadisinden yapacagimiz yolculukla Ovacik’a
ulasiyoruz. Munzur Vadisi eteklerine kurulan kent ismini daglarin arasinda bulunan ovadan almaktadir. Ilcede yapacagimiz gezi sirasinda
rehberimizden Munzur Baba ve Düzgün Baba efsanelerini dinleyerek Munzur Gözleri’ne ulasiyoruz. Burada verecegimiz serbest zamanin
sonrasinda Ovacik’a veda ederek Hozat, Pertek üzerinden Elazig’a variyoruz. Ilk duragimiz olan Harput’ta kisa bir gezinti yaptiktan sonra
400 bin yillik tarihe sahip Harput Kalesi’ne neden Süt Kalesi denildigini dinliyoruz. Ardindan Dogu’nun Pisa Kulesi olarak adlandirilan Yatik
Minaresi ile ünlü Harput Ulu Camii’ni ziyarete ediyoruz. Harput Tarihi Evlerini disardan gördükten sonra Arap Baba Türbesini gidiyor ve
rehberimizden Arap Baba’nin hikayesini dinliyoruz. Daha sona Harput Kalesinin dogusunda yer alan Meryem Ana Kilisesi’ni ziyarete
ediyoruz. Anadolu’nun en eski mabetlerinden biri olan Meryem Ana Kilisesi hakkinda rehberimizden bilgiler aldiktan sonra otelimize dogru
hareket ediyoruz. Aksam yemegi ve konaklama otelimizde.

Kahvalti: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi: Ovacik’ta serbest zaman olarak alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Konaklama: Elazig/ Park Dedeman Otel, Ilbey Otel

Konaklama : Elazig/ Park Dedeman Otel, Ilbey Otel

Kahvalti : Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi : Ovacik’ta serbest zaman olarak alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Günün Tavsiyesi :

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

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

Gün 7

Hazar Gölü – Karakaya Baraji – Kömürhan Köprüsü – Malatya – Aslantepe – Battalgazi – Ulu Camii – Silahtar Mustafa Pasa Kervansarayi
– Halfetih Minaresi – Kayisi Borsasi – Darende – Tohma Kanyonu – Somuncu Baba Türbesi

Turlasana.com ile Dogu Anadolu Turu 7. gününde otelde alacagimiz sabah kahvaltisi sonrasinda Hazar Gölü’ne dogru hareket ediyoruz.
Diger adiyla Gölcük Gölü olarak bilinen tektonik bir göl olan Hazar Gölü’nde verecegimiz serbest zaman sonrasinda otobüsümüze binerek
Malatya’ya hareket ediyoruz. Yol güzergahimizda Karakaya Barjini görüp, fotografladiktan sonra Kömürhan Köprüsü’ne variyoruz. Elazig –
Malatya arasindan bulunan diger adiyla Ismet Pasa Köprüsü olarak bilinen Kömürhan Köprüsü Firat Nehri üzerinde bulunmaktadir.
Karakaya Baraji yapimi sonrasinda tarihi öneme sahip olan eski köprü yikilmis fakat yerine yapilan yeni köprüye yine ayni isim verilmistir.
Daha sonra Malatya’ya variyoruz ve Malatya gezimize Aslantepe Höyügü ile basliyoruz. Aslantepe Höyügü Türkiye’nin en büyük
höyüklerinden biridir. Aslantepe Höyügünde bulunan 5500 yilik tapinagi rehberimiz esliginde gezip, bilgiler aldiktan sonra eski Malatya’ya
yani Battalgazi’ye geciyoruz. Tarih boyunca Malatya’nin her türlü kabilesine ev sahipligi yapmis, tarihin izlerini tasiyan Battalgazi’de Ulu
Camii ve Silahtar Mustafa Pasa Kervansarayi gezilerimizi gerceklestirerek Malatya’nin meshur kayisilarini tadip, alisverislerinizi
yapabileceginiz Malatya Kayisi Borsasi’na hareket ediyoruz. Burada alisveris molasi verdikten sonra “Otuz Yaprakli Gül Sehri” anlamina
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gelen Darende’ye geciyoruz. Darende icerisinde bulunan Tohma Kanyonu gezimiz sirasinda Tohma Cayini ve Kudret Havuzunu görecegiz.
Ardindan Osmanli’nin kurulus yillarinda yasamis olan Somuncu Baba Türbesi ziyaretimizi gerceklestiriyoruz. Türbe ziyaretimiz sonrasinda
Balikli Kuyulari’da görerek Darende’ye veda ediyor ve Turlasana.com ile Dogu Anadolu Turumuzu sonlandirarak dönüs yolculugumuza
basliyoruz.

Kahvalti: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi: Malatya’da serbest zaman olarak alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi: Yol güzergahi üzerinde dinlenme tesisinde alinacaktir. (Ekstra)

Konaklama: Bu gece otel konaklamasi yoktur.

Konaklama : Bu gece otel konaklamasi yoktur.

Kahvalti : Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi : Malatya’da serbest zaman olarak alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Yol güzergahi üzerinde dinlenme tesisinde alinacaktir. (Ekstra)

Günün Tavsiyesi :

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

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

Gün 8

Kayseri – Ankara - Istanbul

Degerli Misafirlerimiz, gecenin ilerleyen saatlerin Ankara’ya ulasiyor ve Ankara’dan katilan misafirlerimizle vedalastiktan sonra Istanbul’a
dogru devam ediyoruz. Istanbul’a ulastigimizda siz degerli misafirlerimizi sabah saatlerinde aldigimiz noktalara birakarak bir baska
Turlasana.com organizasyonunda bulusmak üzere vedalasiyoruz.

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

Dahil Hizmetler
• Otellerde 5 gece konaklama

• Otelde acik büfe 5 sabah kahvaltisi

• Otelde acik büfe veya set menü 5 aksam yemegi

• Lüks araclar ile ulasim (Kisi sayisina göre arac verilmektedir.)

• Programda belirtilen cevre gezileri

• Profesyonel rehberlik hizmeti

• Arac ici bardak su

• Turlasana.com Güvencesi

• 1618 nolu Turizm Kanununa göre Zorunlu Seyahat Sigortasi

Haric Hizmetler
• Programda belirtilen ilk gün sabah kahvaltisi

• Programda belirtilen son gün aksam yemegi

• Tüm yemeklerde alinan icecekler

• Ogle yemekleri

• Akdamar Adasi Tekne Turu

• Nemrut Krater Gölü Turu

• Ekstra belirtilen tüm organizasyonlar

• Tüm kisisel harcamalar

• Müze ve Oren Yeri giris ücretleri (Belediye ve özel isletmeler icin
gecerlidir.)

• Müze Kart (Kültür ve Turizm Bakanligina bagli müzeler icin
gecerlidir.)

Onemli Bilgiler

• Tur süresi hareket ve dönüs günü dahil olmak üzere 7 Gece 8 Gün olup 5 gece otel konaklamalidir. 2 gece yolculuk sürmektedir.
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• Turumuzda rehberlik, ulasim, konaklama ve cevre gezileri bir paket halindedir ve ayri düsünülemez. Kullanilmayan ulasim, konaklama,
rehberlik, cevre geziler vb. haklar geri iade edilemez.

• Tur paketlerinde uygulanan cocuk indirimleri 2 yetiskin yaninda tek bir cocuk icin kullanilir. 0-6 yas cocuklarda otel konaklamasinda ayri
yatak verilmeyebilir.

• Otel konaklamalarinda 3 kisilik odalarda 3. Misafirimiz genellikle ek yatakta konaklama saglamaktadir.

• Programda belirtilen oteller Turlasana.com'un öncelikli konaklama tesisleridir. Konaklanacak bölge ve otellerde yogunluga göre otel
standartlari ayni kalmak sartiyla degisiklik yapilabilir. Müsaitlikler dogrultusunda otel isimleri turun kalkisindan 48 saat öncesinde talep
edilmesi durumunda bildirilecektir.

• Kalinacak otellerdeki odalar otel tarafindan belirlenmektedir. Odalar arasinda secim yapilamamaktadir.

• Mola yerlerimiz yogunluk, tadilat vb. gibi mücbir sebeplerden ötürü mevkii ve hizmet standartlari acisindan ayni kalmak kaydiyla
degistirilebilir.

•  Program zamanlamasinda (gün icerisinde gezilecek noktalarin sirasinda veya günler arasinda) hava durumu, yol durumu, ziyaret
yerlerindeki yogunluk vb. gibi durumlarda rehber gerekli gördügü takdirde degisiklik yapabilir.

• Turumuzda mücbir sebeplerden dolayi (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yogunluk vb.) veya misafirlerin tur sirasinda rehberimizin verdigi
zamanlamalara uymamalari halinde tur programinda yazdigi halde gezilemeyen yerlerden Turlasana.com sorumlu degildir. Böyle bir
durumda misafirin hak talebi dogmaz.

• Tüm turlarimizda kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadir. Paket turun icerisindeki rezervasyon sayisinin yükselmesi ve tarihin yaklasmasi
ile tur fiyatlari da kademeli olarak artis gösterebilir. Turlasana.com fiyatlari arttirma hakkini sakli tutar. Bu durumda ön ödeme almadan fiyat
sabitleme yapilamamaktadir.

• Rezervasyon sirasinda kesinlikle koltuk numarasi sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen notlarin bir garantisi yoktur. En ön
veya en arka gibi özel koltuk secimi yapilmamaktadir.

• Arac icerisindeki koltuk düzeni Turlasana.com Operasyonu tarafindan rezervasyon sirasi göz önüne alinarak ayarlanmaktadir. Koltuk
yerlesimi konusundaki itiraz durumlarinda ödeme iadesi mümkün degildir. Araclarimizin tüm koltuklari ayni standartlardadir.

• Tur programinda yer alan gece turlari gibi ekstra turlar kisi sayisi ve mevcut personelin sartlarina bagli olarak gerceklesir. Yol üzerinde
yapilacak olan ekstra turlar tüm misafirlerin katilimi olmasa dahi gerceklestirilecektir. Ekstra turlarda tur katilmayacak misafirlerimizi
rehberimizin tarafindan dinlenme alanlarina veya sehir merkezlerine yönlendirilecektir. Ekstra turlara katilmayan misafirler mola yerinde
beklemeyi kabul ederek tura katilmislardir.

• Ekstra bir turun herhangi bir sebeple gerceklesmemesi halinde misafirin herhangi bir hak talebi dogmaz. Turlasana.com'un bu durumda
bir sorumlulugu yoktur.

• Ekstra tur fiyatlari dönemlere göre degisebilir. Böyle bir durumda misafirin turu satin aldigi tarih degil, turun hareket ettigi tarih dikkate
alinir. Tura gidilen dönemdeki ekstra tur fiyati gecerli olur. Misafir bunu kabul ederek turu satin almistir.

• Ulasim araci, otel, yeme-icme alanlari ve tedarikciler tarafindan saglanan bütün hizmetlerde misafir tarafindan meydana gelebilecek maddi
zararlardan Turlasana.com sorumlu degildir. Isletmeler misafir tarafindan meydana gelen maddi zararlari talep etme hakkina sahiptir.

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

•Tur katilan misafirlerimiz saglik sorunlari, hamilelik durumu, sürekli kullanimda bulunduklari ilaclar ile ilgili raporlari yanlarinda
bulundurmalari gerekmektedir.
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• Kalkis noktalari icin belirlenen saatlerde trafik, kaza vb. gibi rötar durumlarinda gecikmeler yasanabilir.

• Tur bitiminde varilacak saatler ile alakali bilgiler tahmini olup, mücbir sebeplerle gelisecek gecikmelerden Turlasana.com sorumlu degildir.

• Misafirlerimizi tur bitiminde aldigimiz duraklarin karsi istikametinde indirilecektir. Farkli bir noktada inmek icin arac personellerine lütfen
israrci olmayiniz.

• Trafik kanunu geregi aracta bulunan tüm misafirlerimiz seyahatleri boyunca emniyet kemeri takmasi zorunlu olup, aksi haldeki durumlarda
Turlasana.com sorumlu degildir.

• Arac icerisinde bulunan kisisel tüm esyalarin sorumlulugu mola vb. yerlerde misafire aittir.

• Ilk gün gezi otele girmeden baslayacagi icin yaninizda bulundurmaniz gereken esyalarinizi ayri bir sekilde hazirlayiniz.

• Tur esnasinda program yogunlugundan dolayi bankamatik, döviz bürosu vs. yerler bulmak her zaman mümkün olmadigindan dolayi
hazirlikli olunmasinda yarar vardir.

• Gerceklestirilecek programlar icerisinde uzun yollar kat edilebilir. Gerekli bilgilendirme tur rehberi tarafindan arac icerisinde yapilacaktir.

• Ogle yemekleri yöreye özgü ekonomik menüler olusturulmustur. Ogle ve aksam yemeklerinde bölge yogunluguna bagli olarak gruplara
ayrilan masalar kullanilir.

• Turlarimizin baslangic ve bitis rotasi bölge yogunluguna göre belirlenmektedir. Turumuz baslamadan kesinlesmis rota baslangic ve bitisini,
misafirlerimiz diledikleri takdirde 2 gün öncesinde iletisime gecerek ögrenebilirler.

•  Acenta tarafindan tur yeterli sayiya ulasamadigi durumlarda, misafire bilgi verilerek misafirin istegine göre tur bir sonraki tarihe
ertelenebilir veya iptal edilebilir. Ya da en yakin hareket noktasina biletleme yapilarak misafirin tura katilimi saglanabilir. Böyle bir durumda
Acenta misafirine üc (3) gün öncesinden arama, sms veya e-posta yoluyla bilgi vermekle yükümlüdür. Böyle bir durumda misafirin hak
talebi hakki dogmaz.

• Misafir tarafindan hizmetin baslangic tarihinden 30 gün önceye kadar sebep gösterilmeksizin yapilan iptal ve degisiklik islemlerinde
ödedigi bedel misafire iade edilir. Tur tarihinden 29 ile 15 gün arasinda yapilan iptal ve degisiklik islemlerinde rezervasyon bedelinin
%30’una; 15-7 gün arasinda yapilan iptal ve degisiklik islemlerinde rezervasyon bedelinin %50’sine; 7 Gün ve daha az sürede yapilan iptal
ve degisiklik islemlerinde rezervasyon bedelinin %100’üne kesinti uygulanir.

• Iptal, Iade ve Güvence Paketi satin alan misafirlerimiz sebep belirtmeksizin satin aldigi paket turu, tur baslangic tarihinden 72 saat
öncesine kadar kesintisiz olarak iptal edebilmektedir. Iptal Iade ve Güvence Paketi ucak biletlerini kapsamamaktadir.

• Müze Kart ve müze ören yeri girisleri tur ücretine dahil degildir. Tüm müze girisleri misafirler tarafindan ödenir.
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Ek Bilgiler

IPTAL IADE VE GUVENCE PAKETI

Iptal Iade ve Güvence Paketi, misafirin satin almis oldugu paket turu, tur baslangic tarihinden 72 saat öncesine kadar hicbir neden
belirtmeksizin iptal ve degisiklik yapabilmesine olanak verir. Iptal sonrasinda ödemis oldugu paket tur ücretinin tamami hicbir kesinti
yapilmadan, ödeme sekline göre iade yapilir.  Iptal Iade ve Güvence Paketi ucakli turlarda ucak ulasimini kapsamamaktadir. Bu turumuz
icin Iptal Iade ve Güvence Paketi 100 TL'dir.

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI

1618 nolu Zorunlu Seyahat Sigortasi kapsami Acentenin iflasi veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilmemesini kapsar. Tur
ücretine dahildir. Saglik sigortasi degildir, tedavi masraflarini karsilamaz. Ozel saglik sigortasi misafire ait harcamadir.

KISI SAYISINA GORE KULLANILACAK ARACLAR

Otobüsler: 32 - 54 Kisi Sayilarinda Kullanilir. Mercedes Travego/Tourismo, Neoplan Cityliner/Tourliner, Temsa Safir/Maraton, Man Fortuna

Midibusler: 20 - 31 Kisi Sayilarinda Kullanilir. Isuzu Turkuaz, Otokar Mega

Minibusler: 19’a Kadar Kisi Sayilarinda Kullanilir. Vw Crafter, Mercedes Sprinter

Tüm misafirler, yukarida belirtilen maddeleri kabul ederek Turun satisini gerceklestirmis sayilir.

IPTAL POLITIKASI:

Tura kayit yaptiran misafirlerimizin 30 gün kalaya kadar ücretsiz iptal hakki vardir. Tur tarihine 30 günden az kalmasi durumunda %30 ceza,
20 gün ve daha az kalmasi durumunda %100 ceza uygulanir. Katilimci saglik nedeni ile iptal talep ettiginde, Türkiye’den Devlet
Hastanelerinden alinan raporu (Bashekim Imzali) sunmak zorundadir. Not: Ucakli Programlar da havayolu tarafindan iptali yapilamadigi icin
rezervasyonun iptal ve iadesi yapilamamaktadir.

Diger Bilgiler

DOGU ANADOLU TURU / 5 GECE OTEL KONAKLAMALI TUR PROGRAMI, TURLASANA.COM TARAFINDAN OZGUN OLARAK
HAZIRLANMISTIR. PROGRAMIN KOPYALANMASI VE YAYINLANMASI YASAKTIR. TUM HAKLARI TURLASANA.COM'A AITTIR.
(05.12.2022) TUR PROGRAMININ OLUSTURULAN KOPYALARINDAN TURLASANA.COM SORUMLU TUTULAMAZ

TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TUKETICI KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANMISTIR. EN SON YAYIMLANAN SIRKU BIR
ONCEKI SIRKUYU GECERSIZ KILAR.

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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