TÜM MÜZE ÖREN YERİ GİRİŞ ÜCRETLERİ FİYATLARIMIZA DAHİLDİR
5 GECE 6 GÜN (5 GECE OTEL KONAKLAMASI)
DOĞU KARADENİZ - TAM GÜN BATUM TURU
KARADENİZ HARİKALARI
ZİLKALE TURU- KARACA MAĞARASU VE TÜM MÜZE VE ÖREN YERİ GİRİŞLERİ
ÜCRETSİZDİR…
BATUM KONAKLAMASI
Yeşili Ayrı Güzel Mavisi Ayrı Güzel Hayal Ülkesi KARADENİZ
Karadenizli olmak için bu topraklarda doğmanız gerekmiyor KARADENİZ’i gördükten sonra
aşık olur insan!
İnsanı büyüleyen yemyeşil ormanları masmavi denizi, yediğinizde tadı damağınız dakalacak
lezzetleri, kulaklarımızın pasını silen kemençe ve tulum sesleri destanlaşan müzikleri, serin
havasında sıcacık insanları barındıran misafir perverliği ile kendinizi evinizde hissedeceksiniz.
Karadeniz’den ayrılma vakti geldiğinde içinize bir sızı düşer bir daha gelmek
istersiniz KARADENİZ anlatılamaz yaşanır! Karadeniz turu ile bu bereketli toprakların tarihini,
lezzetlerini, etkileyici kültürünü daha yakından tanıma imkanı bulabilirsiniz, unutamayacağınız
anılarınızı yaşayabilirsiniz
Her
ayrıntısı dolu dolu
geçen programımız
tanımaya KARADENİZ’i yaşamak ister misiniz?

ile

doğasını

kültürünü

insanını

» 1.GÜN GECE YOLCULUĞU
Araç Hareket Noktaları ve Saatleri
Konforlu araçlarıyla yolculuğumuza başlıyoruz.
23:00 BakırköyÖmür Plaza
23:30 BeşiktaşYıldız Camii Önü
00:00 KadıköyEski Salı Pazarı
00:15 KartalYemek Center
00:30 ÇayırovaMc Donalds Önü
01:15 İzmitHalk Evi Karşısı Otobüs Durağı
05:30 AnkaraArmada karşısı Söğütözü Ulusoy Tesisleri Önü

Turumuza katılacak misafirlerimizin alınması ardındanaracımızda sizlere ikram edeceğimiz
yiyecek paketleri ve ikramlar eşliğinde Ankarada’danaldığımız misafirlerimiz den sonra Kırıkkale
Sungurlu Çorum üzerinden Samsun’a hareket ediyoruz.

» »1.GÜN SAMSUN (Bandırma Vapuru-Amazonlar Diyarı-Atatürk Onur AnıtıGazi Müzesi-İlk Adım Anıtı-Ayvacık köyü)
Sabah yolda alınan serbest kahvaltı sonrasın da Amazonlar Kenti Samsun'a varıyoruz. İlk
olarak Mustafa Kemal ATATÜRK'ün milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919 'da 18
arkadaşıyla birlikte Samsun'a geldikleri vapur olan Bandırma Vapuru'nu ziyaret ediyoruz.
Samsun Belediye Park'ında Samsun'un simgesi haline gelmiş ,Mustafa Kemal ATATÜRK'ün
şehre ilk çıktığı noktaya dikilen Avusturalyalı Heykeltraş Heinrich Krippel tarafından

yapılan Atatürk Onur Anıtı'nı ziyaret ediyoruz.Daha sonra Mustafa Kemal ATATÜRK'ün
Samsun'a geldiğin de kaldığı otel Mantıka Palace 1940 yılında restore edilerek müze haline
dönüştürülmüş Gazi Müze'si ziyaret edip Arkeoloji Müzesi'ni geziyoruz.
Samsun'daki gezimizin ardından öğle yemeğimizi alıp(extra);Terme ilçesi yakınlarındaki M.Ö
1200'lü yıllarda yaşadıkları varsayılan ve Homeros'un İlyada'sında da söz edilen ilk çağların
efsanevi kadın savaşçıları Amozonlar Diyarı'nı ziyaret edip konaklama ve Akşam yemeğimizi
alacağımız otelimize doğru yola çıkıyoruz.

Konaklama :5*Fatsa Yalçın Otel –GrandAmisos Hotel ya da Ayvacık Legend Hotel vb
Ankara-Samsun arası 400 km

» » 2.GÜN ORDU BOZTEPE- GİRESUN(Giresun Kalesi-Topal Osman’ın EviZetinlik Köyü – TRABZON-TİREBOLU (Trebolu 42 Çay )Fabrikası-Ayasofya
Kilisesi-Ataürk Köşkü-Tuğana Gümüş(Telkari)
Sabah otelimizde alınan kahvaltı sonrasında Günün ilk durağı Şehrin incisi, bir tarafında
Ordu manzarası bir tarafında uçsuz bucaksız Karadeniz sahillerinin manzarasına sahip, bir
tarafında
da
yemyeşil
tepelere
hakim
ziyaret
edenleri
büyüleyen
485
Metre
yükseklikteki Boztepe’ye siz değerli misafirlerimiz otoüs ile çıkıp fotoğraf ve kahve molasının
ardından, şehri kucaklayıp tekrar aracımıza dönüp Giresun’a doğru yola çıkıyoruz.
3000 yıllık tarihiyle muhteşem bir destinasyon olan doğal alanı,surları manzara tepeleri ,çay
bahçeleri ile şehrin en önemli turizm merkeziolan Giresun Kalesi’ne doğru hareket ediyoruz.
Burada Meşhur Topal Osman’ın evi’ni panoramik gördükten sonra Giresun Kale’ sini ziyaret
ediyoruz.
Şehir merkezinde kısa bir mola ve Çotanak heykeli önünde fotoğraf çektikten sonra dileyen
misafirlerimiz hava durumuna bağlı olarak 4000 yıllık geçmişiyle; Savaşçı Amazon kadınların
üs olarak kullandığı ,Herkül’ün Altın Postu aramak için geldiği Karadeniz’in tek adasına yarım
saatlik bir tekne turu yapıyorlar ( ekstra )
Ardından öğlen yemeğini almak üzere Tirebolu 42 ÇAY FABRİKASI & RESTAURANT’ a doğru
hareket ediyoruz. Burada hem öğlen yemeği alma imkanı hem de Karadeniz’de çayın kalite ve
tat olarak en üst noktası olan 42 çay tarafından yapılan tesiste otantik bir mimari içinde 42 çay
fabrikasında çay ile ilgili tüm bilgiyi de görerek alabilirsiniz. Çardak’larda 42 no’lu çayın
lezzetinin de çok ayrı bir keyif olduğunu söylemeden geçmeyelim. Ardından Trabzon’a doğru
yola çıkıyoruz .
Trabzon’dailk olarak İstanbul’dan Trabzon Komenes Ailesi tarafından yapılan Ayasofya
Kilisesi’ni gezdikten sonra Atatürk’ün Trabzon’a ilk geldiğinde Soğuk Su semtinde gezerken
görüp beğendiği konağı Trabzon Özel İdaresince ATATÜRK’e hediye edilen ve Trabzon’a 3. Ve
son kez geldiğin de konakladığı Atatürk Köşkü’nü ziyaret ediyoruz.
Ziyaretlerimizin sonunda Trabzon’un ünlü TUĞANA GÜMÜŞ olarak yöreye özgü takı ve ev
ürünlerini siz değerli misafirlerimizle en güzel görünümü, en çarpıcı dizaynı ve tasarımıyla
sunulmuştur. Osmanlı döneminden buyana süregelen telkâri sanatını TUĞANAGÜMÜŞ farklı
tasarımı ile el emeği, göz nuru dökerek en asil metal olan gümüş ile birleştirmektedir. 1979
yılındanberi TUĞANA GÜMÜŞ imajıyla gümüş telkâri el işleme sanatının asil çizgilerini çağlar
öncesinin orjinalitesiyle günümüze ulaşmıştır. Tuğana Gümüş Atölyesi’n debilgi alıyoruz ve
alışveriş molasının ardından konaklama yapacağımız Zigana’ya doğru yola çıkıyoruz.
Konaklama ve akşam yemeği otelimizde .

Konaklama: Zigana Gümüşkayak Yayla Kent( YAYLA KONAKLAMASI) vb

» » 3.GÜMÜŞHANE KARACA MAĞARASI(Damlataş Mağarası-Hamsiköy Sütlaçı)
- SÜLEYMANİYE YERLEŞKESİ(Süleymaniye Camii) - FIRTINA VADİSİ(Çat
Vadisi-Çamlıhemşin-Şenyuva Köyü-Zilkale-Ortan Köyü ) – AYDER(Ayder
Yaylası)
Otelimizde
alacağımız
kahvaltının
ardından
Torul
yolu
üzerinden GÜMÜŞHANE varıyoruz.Gümüşhane ilindeki 5 bin yıllık geçmişe sahip Türkler,
Rumlar ve Ermenilerin beraber yaşadığı Süleymaniye Mahallesi’ni ziyaret ediyoruz
.Burada 1550-1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından, Kanuni Sultan Süleyman adına
yapılmış Klasik Osmanlı Mimarisi tarzında yapılan eser olan Süleymaniye Camii’ni ziyaret
edip ;geçmişin izlerini taşıyan camiler, minareler, kiliseler, hanlar,köprüler, hamamlar,
medreseler gibi 43 tarihi eserin yer aldığı kültürel değerleri görüp .Torul ilçe sindeki Damlataş
Mağara’larının en iyi örneklerinden biri olan toplam uzunluğu 256 metre olan Karaca
Mağarası'na Siz değerli misafirlerimize ücretsiz olarak ziyaret ediyoruz.
Karaca Mağarası gezimizin ardından; Gümüşhane’nin Yüzyıllardır kültürümüzde olan ve
günümüze dek geleneksel üretim yöntemi değiştirilmeden üretilen doğal ve katkısız bir
üründür. Eski zamanlarda sadeceyaz aylarında üretilip, bütün bir kış tüketilen pestil ve Köme ,
günümüzde yılın 12 ayı modern tesislerde üretimi geleneksel yapısını bozmayacak şekilde
yapılmaktadır. Pestil ve köme’nin en önemli özelliği katkı veya koruyucu madde
kullanılmamasıdır. Meşhur damak tadı olan Pestil-Köme alışverişi için KRAL PESTİL Köme’yi
ziyaret edip öğle yemeği için yola çıkıyoruz.
Öğle yemeğimizinardından Hamsiköy Sütlacı (ekstra) yiyerek Fırtına Vadisine ulaşıyoruz.
Arzu eden misafirlerimiztur altertiflerimiz Eski Ticaret yolunu korumak için Çat Vadisi'ne
kurulmuş
olan ŞAMATA
TUR farkı
ile Zilkale ve Ortan
Köyü gezisini
yapmak
için Çamlıhemşin'den
bineceğimiz
minübüsler
ile Sevdaluk dizi
çekimlerinin
de
yapıldığı Şenyuva
Köyünü görerek
orjinal
Hemşin
Konaklarını
fotoğraflayabileceğiniz OrtanKöyüne gidiyoruz.Burada
verdiğimiz
serbest
zaman
sonrasında Fırtına
Vadi'sinin
vahşi
doğasında
yükselen Zilkale 'ye
geçiyoruz. Zilkale,Çamlıhemşin,Rize ilçesinin 12 km güneyinde Fırtına Vadi'sindeki bir geçide
hakim, yüksekçe bir tepe üzerinde(dere yatağından 100 m denize, denizden750 m
yükseklikte)konumlanmış 8 burç ve bir gözetleme kulesinden oluşan savunma hendeği
durumundaki Zil deresine merdivenle inilen bir kale olup ,kesin yapım tarihi bilinmektedir. Zil
Kale'nin Kartal yuvasını andıran görüntüsüne hayran kalıcaksınız. Zil Kale turumuz siz değerli
misafirlerimizile ücretsiz yapılacaktır.
Dileyen Misafirlerimiz için; konusunda uzman eğitmenlerimiz de birifing sonrası Fırtına
Deresinin çoşkun sularında Rafting yapıyoruz. Fırtına Deresinde yaklaşık 1,5 Saat süren hafif
bir parkurda RAFTİNG(extra) kişi başı 50 TL) Dileyen misafirlerimize bir alternatif daha sunuyoruz.
Karadeniz'in yükselen trendi ZİPLİNE . Fırtına vadisi üzerinde yaklaşık 10 metre yükseklikte 50 metre
uzunluğunda ağaçtan ağaca bağlanan çelik halatlar ile ip aktivetesi yapılabiliyor. ( GİDİŞ BEDAVA DÖNÜŞ
15 TL :) ) Bu programlarımızın ardından konaklama ve Akşam yemeği için otelimize doğru

yolculuğumuza başlıyoruz.
Konaklama : Memişoğlu Konak Otel, Koru Otel, Ahşap Oris Otel, Hilaz Otel, Altıparmak Otel,
Kervansaray Otel, Yaylacı Otel veya Sis Otel

» » 4 GÜN TAM GÜN BATUM(Çoruh Nehri-Avrupa Meydanı-Poseidon HeykeliTiyatro Binası-Gürcü Gecesi-Tekne Turu ve Gürcü Gecesi)-Casino
Sabah otel'de alacağımız kahvaltının ardından Ayder Yaylası’n da kısa bir yürüyüş sonrasın

da ilk durağımız Sarp Sınır Kapısı oluyor.Ülkemizi Gürcistan'a bağlayan sınır kapısın
dan Çoruh Nehri'nin Karadeniz'e dökülen yerine konumlandırılmış Batum'a giriş yapıyoruz.
Sınırdan geçiş işlemlerimizi tamamladıktan sonra Batum’da ilk olarak küçük bir sahil
kasabasında olan Gonio’ya kalesini panoramik görüyoruz.
Burada Ahalsopeli ve Adlia’yı
birbirine
bağlayan
taş
köprüyü Gonio
Köprüsü’nün
altından Çoruh Nehri’nin suları akarken, bizler kısa bir fotoğraf molası ardından Avrupa
Meyda’nında göğe yükselen Kafkasların mitolojik yüzünü gösteren Medea Heykeli’ni görüp,
sonrasında Piazza Meydanı’na gidiyoruz, Batum’un en güzel yerlerinden biri olan meydan
Avrupa şehirlerinin meydanlarını anımsatıyor.
Havayı saran taze kahve kokusu ile hoş bir atmosfer sunan meydanda verdiğimiz serbest
zamanın ardındanTiyatro Meydanı’nda, Altın renkli Poseidon Heykeli’ni görüp fotoğraf molası
veriyoruz. Tiyatro Binasını,Meryem Ana Katedrali’ni ziyaret ediyor sonrasın da alışveriş
ve TEKNE TURU için serbest zaman veriyoruz.
Ardından siz değerli misafirlerimize ücretsiz olarak Akşam yemeği ve günün yorgunluğunu
atmak ve eğlencenin doruğa çıkacağı Gürcistan yöresel oyun ve eğlencesini
görmek için RİVİERA Resteurant’ta Gürcü Gecesi’ne gidiyoruz. Konaklama için Otelimize
gidiyoruz.
Konaklama: 4* Grand Rixoss Palace vb oteller

» » 5. RİZE -UZUNGÖL (Rize Bezi Atölyesi-Of – Çaykara – Vakfıkebir –
Sürmene Kumbasar Bıçakcısı) SAMSUN
Sabah kahvaltımızı otelde alıp otelimizden ayrıldıktan sonra Ayder Yaylası gezisini
tamamlayıp Rize’ye
doğru
yola
çıkıyoruz. Rize bezleri
yapımını
canlı
olarak
göreceğimiz ve alışveriş
yapabileceğimiz ZAİMOĞLU
RİZE
BEZİ atölyesine
gidiyoruz. Rize bezinin en büyük özelliği vücutta ki teri çekip vücudun serin olmasını ve nemsiz
kalmasını
sağlamasıdır.
Rize
bezi
alışverişimizin
ardından Of
–Çaykara –
Taşkıran güzergah’ından Uzun Göl’e ulaşıyoruz. Uzungöl'de yolun her iki tarafını kaplayan
yeşile doyacağınız asma köprüleri sakin akan gölün verdiği huşu ile öğlen
yemeğimizi(extra)alıyoruz. Öğlen yemeğimizi almamızın ardından dileyen misafirlerimiz için ;
Haldızen Deresi -Yayla Evi Gezisi
Çoğumuz Haldizen ismini pek bilmeyiz. Oysa Haldizen Deresi, Uzungöl’ün varlık nedenidir.
Uzungöl, vadi önünün kapanması sonucunda oluşmuş bir set gölü. Yüzyıllar önce meydana
gelen büyük ir heyelan, Haldizen Deresi’nin akışını bu bölümde ağırlaştırıp göle dönüştürmüş
Uzun Göl'ün bir nevi Annesi Haldizen Deresi.
En uzak dağ köylerinden biri olan Haldızen (Demirkapı)Yaylasında ; Balıklı Göl ,Aygır Gölü ,
Pirömer Gölü , Sarıçiçek Gölü , Dipsiz Göl , Çifte Göller adları ile anılan krater gölleri
bulunmaktadır . Yedi Göller olarak adlandırılan bu bölgedeki Balıklı Göl ' de doğal alabalık
yaşamaktadır . Balı ile meşhur Anzer Yaylası ile komşu olan Haldizen Yaylası ' nda ağustos
ayı'nda bile kar görmek mümkündür .
Demirkapı yaylasında şehrin gürültüsünden uzak doğanın kucağında bulutların öte yanında
yayla evlerinin sıcaklığını gezip görerek gezimizi sonlandırıyoruz.
Bu keyifli gezi ardından
yola çıkarak Türkiye’de bıçağın ana
adlandırılan Sürmene’ye
gidiyor
meşhurKUMBASAR bıçaklarını
tanımak

vatanı olarak
ve
alışveriş

yapabilmeniz adına serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman ardından yol üzerinde giderken
Karadeniz’in meşhur Trabzon ekmeği’ ni almak için VAKFIKEBİR’de kısa bir alışveriş molası
veriyoruz.
Ardından Karadeniz'in Müthiş lezzetlerini yanınızda götürebilmek için tamamı yörede
yaşayanlar tarafından üretilen, gerçek Tereyağ ve Peynir’ in bin bir çeşidinin
alışverişi
yapabileceğimiz İSLAMOĞLU LEZZET DİYARI’ na gidiyoruz.
Son olarak FİSKOBİRLİK’ den Fındık alışverişini tamamlayıp Karadeniz’in tüm güzelliklerini
tekrardan gözünüzde canlandırabileceğiniz Karadeniz sahil yolu üzerinden Samsun'a
varıyoruz.Samsun’da konaklama ve akşam yemeği alacağımız otelimize geçiyoruz.
Konaklama:Samsun Grand Amisos Otel ya da Ordu Fatsa Yalçın Otel

» 6.Gün AMASYA (Mumyalar Müzesi-Kıralkaya Mezarları-Hazeranlar Konağı–
Yalıboyu Yeşilırmak– Arkeoloji Müzesi- ÇORUM
Otelde alınan açık büfe sabah kahvaltısının ardından Osmanlılar döneminde şehzadeler şehri
olarak bilinen Amasya’ya varıyoruz.
Amasya’daki gezimize Amasya ve Çevresinde bulunan yirmi bini aşkın eserin
sergilendiği Amasya Arkeoloji Müzesi ve Mumya Müzesi ile başlıyoruz. Müzede Hititler’ en
Romalılar’
a,
Selçuklu’
dan
Osmanlı'ya
kadar
birçok
medeniyete
ait
eser
sergilenmektedir. Bayezid Külliyesi, Yalı Boyu, Şehzadeler Parkı, Saat Kulesi, Hazeranlar
Konağı gezileri sonrasında Yeşil Irmak Vadisi kıyısında yer alan görüntüsüyle ve hikayesiyle
büyüleyen Kral Kaya Mezarları’ nın panoramik seyri sonrasında Amasya’da ki son gezimiz
sevdaları tarihe mal olmuş Ferhat ile Şirin efsanesine konu olan su kanallarını gördükten
sonra Amasya’dan ayrılarak Leblebinin başkenti Çorum’a gidiyoruz.
Çorum’a gelip leblebi almadan evlerimize dönmek olmaz kısa biralışveriş molası arından
turumuzun sonuna geliyoruz. Dönüş yolculuğumuza başlıyor ve akşam saatlerinde Ankara'ya
varıyoruz Ardından İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz ve Bir başka organizasyon da buluşmak
üzere vedalaşıyoruz.

» İPTAL VE İADE GÜVENCE PAKETİ
Tura çıkış gününden; 72 Saat (3 Gün) öncesine kadar rezervasyon iptal talebinde bulunulması veya
değişiklik halinde koşulsuz %100 kesintisiz iade garantisi sunuluyor. Konaklamalı turlarda sigorta bedeli
kişi başı 20 TL’dir.

» BATUM GİRİŞİ HAKKINDA
Türkiye ile Gürcistan Devletleri arasında yapılan anlaşma gereği TC vatandaşları Batum’a üzerinde TC
kimlik numarası bulunan nüfuz cüzdanı ile geçiş yapabilmektedir. Bunun dışındaki kimlik kartları
ile(ehliyet pasaport vs.) geçiş yapılamamaktadır. TC vatandaşı olmayan misafirlerimiz pasaport ile
geçiş yapacaklardır.
Ailesi ile

birlikte seyahat etmeyecek olan 18 yaş altı misafirlerimizin BATUM’ a geçişleri

için NOTERDEN ONAYLI MUVAFAKATNAME almaları gerekmektedir, Hem anne hem babadan
onaylı.

» FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
•

Tüm Müze Ören Yeri Giriş ücretleri Dahildir.

•

4 Gece Yarım Pansiyon Konaklama

Gürcü Gecesi ve Akşam yemeği Riviera Rstorantta
•

Gümüşhane Karaca Mağarası Giriş Ücreti

•

Batumda

•

Samsun Amazon Kadınlar Müzesi Giriş Ücreti

•

Amasya Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti

•

Amasya Hazeranlar Konağı Giriş Ücreti

•

Samsun Bandırma Vapuru Giriş Ücreti

•

Samsun Gazi Müzesi Giriş Ücreti

•

Trabzon Atatürk Köşkü Giriş Ücreti

•

Çamlıhemşin Zilkale Turu ŞAMATA TUR Farkı ile

•

Rize Ayder Yaylası

•

Fırtına Vadisi

•

Giresun Kalesi

•

Gümüşhane Süleymaniye Camii

•

Trabzon Uzungöl Yaylası

•

Batum Turu

•

Ferhat ile Şirin

•

Tüm Çevre gezileri

•

Profesyonel rehberlik hizmetleri

•

Otobüs içi ikramları

•

Otellerde açık büfe 5 sabah kahvaltısı

•

Otellerde açık büfe veya set menü 5 akşam yemeği

•

1618 Nolu Turizm kanununa göre zorunlu seyahat sigortası

•

Mercedes Travego, Tourismo otobüsler İle ulaşım (kişi sayısına göre araç detayları aşağıda yer

almaktadır.)

» FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
•
•
•
•
•

Öğlen Yemekleri
Tüm Yemeklerde alınan içecekler
Yurt Dışı çıkış harcı (16 TL)
Exrta belirtilen tüm organizasyonlar
Tüm özel harcamalar

» KARADENİZ HAKKINDA
Ülkemizin her karış toprağı farklı tatlar bırakır ağzımızda . Ama bir Karadeniz
var ki insanlarının da doğasının da hırçın denizinin de şanı dünyayı sarmış. Peki
bu Karadeniz nasıl bir yerdir? İşte Cennetten bir parça Karadeniz.
Adı gibi Karadır denizi çoğu zaman hırçındır dalgaları, bazen bir
bakmışsınız tek kıpırtı olmaz sakinleşir ama bilemezsin ne zaman durur ne
zaman kudurur dalgaları belli olmaz Karadeniz’e, asidir Karadeniz sadece kendi
istediğini yapar ister durur ister kudurur.
Günlerce yağmur yağar ama hiç umudunu yitirmeden bekleyip güneşin
çıkışını yağmurda da mutlu olmayı bilir insanları. Yağmuru da güzeldir
Karadeniz’in güneşi de karıda . 4 mevsim hiç bıkmadan sevebilirsin
Karadeniz’i . Yayları ah o yaylaları alabildiğine yeşil, arada akan akarsuları
minik şelaleleriyle sislerin için de uçsuz bucaksız gibi görünen o yaylalar. Bir
kere daha aşık eder Karadeniz’e insanı.
Karadeniz durmaz hep çalışır hep bir şeyler üretir sunar sofrana. Çay
,fındık , tereyağ peynir, fasulye ,karalahana ne istersen bol bol üretir ürettirir.

Boş durmaz her mevsiminde başka bir mahsulü salar kucağına. Ağaca çıkarsın,
dalından incirini de, kirazını da yersin organik organik.
Bir de Karadeniz insanları vardır ki… Enteresan fikirlerin mucitleri,
fıkraların baş karakterleridir çoğu zaman; ama bir de işin diğer tarafı var.
Erkekleri gözü pek ve cesur , Kadınları her işi en iyi yapan. Değme şehir
erkeğinin tek başına yapamayacağı şeyleri hiç tereddüt etmeden yapacak kadar
güçlü ve becerikli. Evinin odununu da keser, mis kokulu yemeklerini de yapar,
çocuklarında bakar Karadeniz kadını.
Karadeniz insanı misafirperverdir. Karadeniz’den geçerken aracınız
bozulabilir mesela , yada yol boyunca yemek yiyecek yer yoktur. Bir köyüne
girip kapıyı çalmanız yeterli. Hem karnınızı doyurur hem ruhunuzu Karadeniz
insanı. Sevecendir insan sever, paylaşmayı sever. En önemlisi de heybesine
dost kardeş biriktirmeyi sever Karadeniz uşakları…
Hüzün kokusu eksik olmasa da Karadeniz’de eğlencenin en hası da
Karadeniz’dedir. Çaldılar mı kemençeyi çaldılar mı tulumu çıktılar mı horon
etmeye ne dert kalır ne tasa. Saatlerce vura vura ayaklarını yere horon ederler.
Bu arada özel bir not HORON TEPİLMEZ Horon edilir.
Yazılacak daha nice şeyler var ülkemizin asi, hırçın ama bir o kadarda naif
çocuğu Karadeniz için. Bu yüzden Sizi Karadeniz’i okumaya değil yaşamaya
davet ediyoruz.
» ÖNEMLİ BİLGİ
Tur esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Turlarımızda her gün iki sıra
atlayacak

şekilde

yer

değişimi

olmaktadır.

Rehber

gerekli

gördüğü

takdirde,

tüm

programı

gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir.
Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri paket programdır. Ayrı düşünülemez. Yeterli
çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur iptal olur. Böyle bir durumda misafirlerimize 1(bir)gün öncesinden
bizzat haber vermekle yükümlüdür. 0–6 yaş çocuk indirimi iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk
için kullanılır.
T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrıca fark ödemez. Müze kart
uygulamasının T.C vatandaşlarına özel bir uygulama olması nedeniyle müze kart verilmez.

» TAVSİYELER
Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir. Gece için yanınıza hırka
v.b bir kıyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacağımız için dudak koruyucu krem ve şapka, yapacağınız
alışverişler için küçük bir çanta ve tabi ki en önemlisi fotoğraf makinesi ve yedek hafıza kartı yanınıza
almayı unutmayınız..

» KULLANILACAK ARAÇLAR
Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre olmaktadır.
28 kişi ve üzeri Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir
27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan
15 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen Wolt araçlar kullanılır.

MERCEDES TRAVEGO & TOURİSMO
46+1 koltuklandırma, Abs, Asr,Klimalı, karoseri indirme kaldırma sistemi, Tempomat, biri önde biri orta
kapıda olmak üzere 2 adet 15 Lcd tv, Dvd player ( DVD-CD-MP3 ),sıcak su ünitesi, 2 adet soğutucu dolap.
MAN FORTUNA
46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma
lambaları , rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı
MİTSUBİSHİ SAFİR
46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma
lambaları , rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı
ISUZU NOVO – ISUZU TURKUAZ - OTOKAR SULTAN
27+1 koltuklandırma, Abs,Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Ses sistemi, 15 Lcd Tv
MERCEDES SPRİNTER – VOLKSWAGEN WOLT
15 + 1 koltuklandırma, Abs,Asr, Klimalı, Ses sistemi, 15 Lcd Tv, Soğutucu dolap, Sıcak su ünitesi
Yayla Minibüsler: 14 – 16 Kişilik bölgenin kooperatiflerinden kiralanan 2006 model ve üstü araçlardır.

İPTAL İÇİN GÜVENCE PAKETİ SATIN ALINMADI İSE 1 HAFTA ÖNCESİNDEN
HABER VERİLMELİDİR.
GÜVENCE PAKETİ 20 TL DİR ACENTAYA ÖDENİR
TEK KİŞİ FARKI , ÇOCUK ÜCRETLERİ ACENTEYA ÖDENİR

NİSAN AYI TEK KİŞİ FARKI 190 TL
2-6 YAŞ COCUK 299 TL
7-12 509 TL

MAYIS VE HAZİRAN AYI TEK KİŞİ FARKI 160 TL
2-6 YAŞ ÇOCUK 319 TL
7-12 509
RAMAZAN BAYRAMI TEK KİŞİ FARKI 160 TL
2-6 YAŞ 339 TL
7-12 YAŞ 539 TL
TEMMUZ – AĞUSTOS – 8 EYLÜLE KADAR TEK KİŞİ FARKI 200 TL
2-6 YAŞ 339 TL
7-12 YAŞ 579 TL
KURBAN BAYRAMI TEK KİŞİ FARKI 160 TL
2-6 YAŞ 339 TL
7-12 YAŞ 539 TL

