
KAPADOKYA KONAKLAMALI-KONYA ŞEB-İ ARUS 
ETKİNLİK TURU 
              KAPADOKYA 5 Yıldızlı CRYSTAL OTEL DE KONAKLAMA 

Kalkış Yerleri
20.00 Bakırköy İncirli Alfemo mağ.(Eski Boyner mağ.) Önü
20.30 Zincirlikuyu Avangerden Otel Önü
21.00 Kadıköy Eski İskele Önü (Beşiktaş iskelesi ışıklar) 

11 Aralık 2015 Cuma: İstanbul - Nevşehir
Belirlenen yerlerden hareket.İstanbul – Kocaeli – Sakarya – Düzce – Bolu – Ankara – 
Kırıkkale – Kırşehir - Kapadokya bölgesinde bulunan Kaymaklı mevkii nde ki Crystal 
kaymaklı otele gidiş.
  
12 Aralık 2015 Cumartesi: Kapadokya 
Sabah Kapadokya da otelimize varış ve otele yerleşmek için kısa serbest zaman. (Otel 
müsait olduğu takdirde otele yerleşme) Daha sonra Otelden rehber eşliğinde 
ayrılış. Dünyaca Ünlü Yer altında Yaşamı anlatan; Kaymaklı Yer altı şehri gezimizle tura 
başlıyoruz. Nevşehir ilinin 20 km doğusunda bulunan ve Kapadokya Bölgesinin en önemli 
yerlerinden olan  Ürgüp' e gidiyoruz. Milli Tarihi Parklar ve açık hava Müze beldesi 
Göreme yi gördükden sonra,Kapadokya bölgesinde benzersiz olan mantar formundaki 
enteresan Peribacalarının bulunduğu Paşabağ Vadisi, aynı zamanda da Peribacası 
oluşumu ve gelişiminin de en iyi gözlenebildiği yerlerden birisidir., İl merkezine 5 km 
mesafede olan  Uç Hisar Kalesi’ni Panoramik görerek (Kapadokya'nın en yüksek yerleşim 
yerlerden olması nedeniyle, buradan tüm bölgeyi seyretmek mümkündür.) Dizilere konu 
olan Bölge mimarisi örneği Meşhur   Asmalı konak, Güvercinleri ile meşhur ;Güvercinlik 
Vadisi, Hayal Vadisi (Develi vadi) , çeşitli oluşum ve şekillerdeki Peri Bacaları gezilerinden 
sonra Öğle yemeği Molası(Ekstra), Nevşehir ilinin 18 km Kuzeyindeki Çömlek yapımı ile 
ünlü Avanos, Çanak çömlek atölyeleri,Onx yapım Atölyesi(Takı Atölyesi) ,Bölgenin 
Üzümlerinden üretilen Şarap Atölyesi ve satış yeri, Kapadokya yöresine ait özel 
yetiştirilmiş yöresel Kuruyemişçi tadım gezilerinden sonra otele dönüş. Akşam yemeği ve 
konaklama. isteğe bağlı Kapadokya   bölgesinde bir gelenek olan kuzu gecesi eğlencesi 
düzenlenecektir.(isteyenler katılabilir ekstradır)

13 Aralık 2015 Pazar: Nevşehir - Konya – Mevlana Müzesi – Ankara – 
Bolu – İstanbul

Sabah otelde alınan kahvaltı sonrasında eşyalarımız ile birlikte otelimizden ayrılarak 
Konya'ya hareket ediyoruz. Yaklaşık 3 saat süren yolculuk sonrasında Konya şehir 
merkezine varış. Varışımızı takiben ilk olarak 1.Alâeddin Keykubad'ın tamamladığı 
Alâeddin Tepesi üzerindeki Alâeddin Camii çevresinde otobüsle yapılan panoramik tur 
sonrası Selimiye Cami, Üçler Türbesi (Üç Erenler Türbesi), 16 dilimli Yeşil Kubbe (Kubbe-i 
Hadra), Mevlana, babası ve Sultan Veled'in sandukaları ile birçok ulemanın çini 
sandukalarının bulunduğu Mevlana Türbesini ziyaret ediyoruz. Buradaki Müze Giriş 
işlemlerimiz sonrasında Mevlevi giysileri, müzik aletleri, el yazması kitaplar, maketler, 
resimler, halıların ve eski eserlerin bulunduğu Mevlana Müzesi ile Mevlevi Dergâhı 
gezilerini sonrasında İstanbul’a dönüş yolculuğumuz başlıyor. Ankara – Bolu-İstanbul yol 
güzergahı üzerinden istanbul’a varış. Siz konuklarımızı aldığımız noktalara bırakarak 



turumuzu sonlandırıyoruz.. 

Fiyata Dahil Olanlar
5 yıldızlı Crystal Kaymaklı&Spa Otelde 1 gece konaklama,Cumartesi Otelde Akşam 
yemeği, Pazar otelde Sabah kahvatısı (Yarım pansiyon)
Otobüsler ile gidiş dönüş ulaşım 
Otobüs içi İkramlar
Rehberlik Hizmetleri
1618 Nolu TÜRSAB zorunlu seyahat sigortası paketi.

Fiyata Dahil Olmayanlar
Otelde alınan içecekler (otelde akşam yemeğinde alınacak su extra’dır)
Müze ve Ören Yeri girişleri
Odalardaki Minibarlar 
C.tesi sabah kahvaltısı kişi başı 25 TL
C.tesi öğle yemeği  kişi başı 25 TL
C.tesi akşam Kuzu (Eğlence)Gecesi kişi başı 65 TL
Otelde yapılacak ekstralar
Kişisel harcamalar

Detaylar
Tura tek kişi katılacak müşterilerimiz 60 TL oda farkı ödemelidir.
0-6 yaş çocuk için otobüste koltuk ücreti 150 TL dir.
07-12 yaş çocuk: 2 yetişkin yanında kalmak koşuluyla %50 indirimlidir. 
Rezervasyon iptal ve değişikliklerinin en az 15 gün kala yaptırılmalıdır.
İptal edilmeyen rezervasyonlarda hak kullanılmış olur.
Yeterli doluluk sağlanamadığı tarihlerde acente, en geç 3 gün önce bildirmek kaydıyla 
diğer turlarımıza kayıt yapma hakkına sahiptir.
Otobüste koltuk numarası rezervasyon sırasına göre otomatik ayarlanmaktadır.
Tur İçerisinde Kullanılmayan Ulaşım, Konaklama, Çevre Gezileri   Vb.Haklar İade Edilmez.
Bütün fiyatlarımıza KDV dahildir.
Alınan Kuponların en geç 7 gün içerisinde Turizm şirketine bildirilip rezervasyonun 
kesinleştirilmesi zorunludur.
Acenta otellerin yoğunluk durumuna göre aynı standartlarda başka bir otelle konaklamayı 
değiştirme hakkına sahiptir!
Tur içeriği aynı kalmak şartıyla Rehber programda zamansal değişiklikler  yapma hakkına 
sahip olup, olası değişiklikler; gerekli durumlarda siz misafirlerimizin daha  rahat bir tur 
geçirmenizi sağlamak amacıyla değiştirilebilir
Otel komsepti gereği Otelde Açık Büfe akşam yemeği esnasında alacak olduğunuz 
Su ve tüm içecekler Extradır.
Müze Kartı süresi dolmamış ve İş Bankası MAXİMUM kart sahipleri  bu turda 
kullanabilirler. Müze kartı olmayanların çıkarttırmaları tavsiye edilir.
Ces Travel Agency A Grubu Bakanlık Onaylı Seyehat Acentasıdır. Belge no: 859 


