
Tek kişi farkı 110 tl dir ve kayıt esnasında nakden acenteya ödenir

0-6 Yaş çocuk otobüste koltuk aldığı taktirde 170 tl dir ve kayıt esnasında 
nakden acenteya ödenir

7-12 Yaş çocuk fiyatı 299,90 tl dir ve kayıt esnasında nakden acenteya 
ödenir

YILBAŞINDA KAPADOKYA TURU
 

YILBASI ÖZEL PROGRAMI BERABER 
 

29 ARALIK CUMA AKŞAMI HAREKET/01 OCAK PAZARTESİ AKŞAM DÖNÜŞ
3 GECE 4 GÜN 2 GECE OTEL KONAKLAMASI 

Avanos - Ürgüp - Ihlara Vadisi - Göreme - Uçhisar 
Haci Bektas - i Veli - Asmali Konak - Tuz Gölü

 
1 .GÜN   CUMA: HAREKET
 
Değerli  misafirlerimiz,  Bakırköy Doğtaş Mobilya Önü - 22.00 Mecidiyeköy Doğtaş Mobilya Önü-
23.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü- 23.15 Kartal Köprüsü Altı  - 23.30 Çayırova Mc Donalds
Önünden hareket ile gece yolculuğumuza başlıyoruz.
 
2  .GÜN  CUMARTESİ:  DERİNKUYU  YERALTI  ŞEHRİ  –  KAYMAKLI  YERALTI  ŞEHRİ  –
ÖZKONAK YERALTI ŞEHRİ - NARLIGÖL – IHLARA VADİSİ - ÜRGÜP – ASMALI KONAK -
UÇHİSAR KALESİ – MUSTAFAPAŞA
 
Değerli  misafirlerimiz,  00.00  İzmit  Halk  Evi  Durağı(İzmit  -  Adapazarı  yönünden)  04.30  Ankara
Söğütözü Ulusoy Tesisleri Önündenkatılacak misafirlerimizle yolculuğumuza başlıyoruz. Adapazarı –
Bolu  –  Ankara  -  Aksaray  üzerinden  Nevşehir  –  Niğde  -  Kayseri  üçgeninde  bulunan,  doğal
güzelliklerini  3917  m.  yüksekliğindeki  Erciyes  Dağı  ve  3268  m.  yüksekliğindeki  Hasan  Dağı’na
borçlu  olan,  Perslerin  “Güzel  Atlar  Diyarı”  diye  adlandırdıkları  Kapadokya  bölgesine  doğru  yol
alıyoruz. Sabah yolda alınan serbest kahvaltı sonrası ilk durağımız, Melendiz Çayı’nın oluşturduğu
doğa harikası bir kanyon-vadi olan Ihlara Vadisi’ne gidiyoruz.Burada Ağaçaltı ve Yılanlı Kiliselerini
geziyoruz.Bu gezinin ardından düşman baskınlarından kaçan binlerce kişinin, aylarca yaşayabileceği
mühendislik  harikası  olan Derinkuyu  Yeraltı  Şehri  (Kaymaklı  Yeraltı  Şehri  veya  Özkonak Yeraltı
Şehri) olacaktır. Yeraltı şehir gezimizin ardından bölgenin en yüksek noktası konumunda bulunan
Uçhisar  Kalesi’ni  (Panoramik)  seyretme  ve  fotoğraflama  imkânı  bulacağız.  Öğle  yemeğimizi
aldıktan  sonra  Ürgüp  içinde  yapacağımız  panoramik  tur  sonrası  Şarap  Mahzenlerini  gezip
Kapadokya’nın  lezzetli  şaraplarını  tatma  imkânı  buluyoruz.  Ardından  Şapkalı  Peribacalarının  ve
Kapadokya’nın  simgesi  olan  Üç  Güzeller  Peribacaları’nı  görüyoruz.  Buradan  Asmalı  Konak
(Panoramik)  dizisinin  de  çekildiği,  Rum taş  işçiliğinin  en  iyi  örneklerini  görebileceğiniz  Mustafa
Paşa’ya gidiyoruz. Mustafa Paşa’nın mistik sokaklarında yapacağımız keyifli yürüyüşün sonrasında
akşam  yemeği  ve  konaklama  için  otelimize  hareket  ediyoruz.  Akşam  yemeği  ve  konaklama
otelimizde.
 
Sabah Kahvaltısı: Yolda ekstra olarak alınacaktır
Mola Tesisleri:Düzce Tursan Tesisleri, Kulu Ayrancı Tesisleri 
Öğle Yemeği: Öğle Yemeği: Uranos Restaurant: Set Menü Olarak Alınacaktır ( Çorba , Testi Kebabı ,
Pastırmalı Kuru Fasulye , Pilav , Tatlı ve ya Meyve ) 25 TL
Akşam Yemeği: Otelde Alınacak Olup, Tur Ücretine Dâhildir.
Konaklama: Yükseller Otel , Mustafa Otel , Crystal Kaymaklı Otel , Safire Otel vb oteller 
 
3 .GÜN  PAZAR: GÜVERCİNLİK VADİSİ – DEVELİ VADİ - ÇAVUŞİN – PAŞABAĞ – AVANOS
– KIZILIRMAK KENARINDA YÜRÜYÜŞ - HACI BEKTAŞ – I VELİ – BALON TURU 
 
Değerli misafirlerimiz, otelimizde alınan açık büfe sabah kahvaltı sonrasında Çavuşin Ören Yerini
ziyaret  ediyoruz.  (Kahvaltı  öncesi  dileyen misafirlerimiz  ekstra  BALON TURU 250 TL etkinliğine
katılabilirler.  Daha Çok başlı peribacalarının en güzel örneklerini göreceğiniz Paşabağ’da (Keşişler
Vadisi) fotoğraf molası veriyoruz. İlginç peribacası oluşumlarını içerisinde barındıran, adını da deve
şeklindeki peribacasından alan Develi Vadi (Dervent Vadisi) gezisinin ardından çanak-çömleği ile
meşhur Avanos’a gidiyoruz. Avanos’da Kızılırmak’ı görüp, Kızılırmak’ın çamurundan yapılan çanak -
çömleklere  dair  bilgi  alıyoruz.  Güvercinlik  Vadisi’ni  gördükten sonra Horasan’da  dünyaya  gelen,



13.yy’dan bugüne evrensel görüşleriyle her kesimi kucaklayan, Yeniçerilerin de Piri, Hacıbektaş-ı
Veli’nin Türbesinin bulunduğu Hacıbektaş ilçesine gidiyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli Müzesinde; Balım
Sultan Türbesi, Güvenç Abdal Türbesi, Hacı Bektaş-i Veli Türbesi, Kırklar Meydanı, Pir Evi, Üçüncü
Avlu, Kiler Evi, Meydan Evi, Meydan Evi Cami, Aş Evi, İkinci Avlu (Dergâh Avlusu), Birinci Avlu’yu
(Nadar  Avlusu)  geziyoruz.  Gezilerimizin  ardından  otelimize  dönüyoruz.  Akşam  yemeği  ve
konaklama otelimizde. Dileyenler ile yemek sonrası Yılbaşına özel yemekli Türk Gecesi’ne (Kuzu
Gecesi) gidiyoruz. (Ekstra 200 TL)
Sabah Kahvaltısı: Otelde Açık Büfe Olarak Alınacak Olup Tur Ücretine Dâhildir.
Öğle Yemeği: Han Restaurantta Açık Büfe Olarak Alınacaktır.
Akşam Yemeği: Otelde Alınacak Olup, Tur Ücretine Dâhildir.
Konaklama: Yükseller Otel , Mustafa Otel , Crystal Kaymaklı Otel , Safire Otel vb oteller 
 
4 .GÜN PAZARTESİ: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ – ONYX TAŞ ATÖLYESİ – TUZ GÖLÜ
 
Değerli misafirlerimiz otelimizde alınan açık büfe sabah kahvaltı sonrasındailk durağımız, eski adı
Korama olan Göreme Vadisi içindeki Göreme Açık Hava Müzesi’ni geziyoruz. Kaya kiliseleri (Elmalı,
Yılanlı,  Barbara Kiliseleri),  yemekhane, mutfak,  kiler  ve İncil’in  baştan sona resmedildiği  Tokalı
Kilise  müzede  göreceğimiz  yerler  arasında  olacaktır.  Sonrasında  Onyx  Taş  Atölyesinde  taşların
özellik ve işlenişlerine dair bilgiler alıp ardından İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz. Tuz Gölü kıyısında
vereceğimiz fotoğraf molasının ardından Ankara - Bolu güzergâhında yol alarak akşam saatlerinde
siz  sayın  misafirlerimizi  Leggo  Turun  diğer  seyahatlerinde  tekrar  görüşmek  üzere,  aldığımız
noktalara bırakıyoruz. Hoşçakalın. 
 
Sabah Kahvaltısı:Otelde Açık Büfe Olarak Alınacaktır. Tur Ücretine Dâhildir.
Öğle Yemeği:Tandırevi Restaurantta Açık Büfe Olarak Alınacaktır.
Akşam Yemeği:Yoldaki Dinlenme Tesislerinde Ekstra Olarak Alınacaktır.
Konaklama:DİKKAT BU GECE OTEL KONAKLAMASI YOKTUR.
Dinlenme Tesisleri:Aksaray Hanifi Yılmaz Dinlenme Tesisleri, Düzce Tursan Dinlenme Tesisleri
Rota: Nevşehir – Aksaray (100 km) Aksaray – İstanbul (670 km)
Toplam Kat Edilecek Mesafe: 770 Km   
Toplam Tur Mesafesi: 1750 Km
İstanbul’a Varış Saati: 23.00
 
 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER
 
* Otellerde 2 Gece Yarim Pansiyon Konaklama 
* Lüks Otobüsler Ile Ulasim 
* Profesyonel Rehber Ile Çevre Gezileri 
*Araç içi İkramlar
* Açik Büfe 2 Sabah Kahvaltisi
* Açik Büfe veya Set Menü 2 Aksam Yemegi
* Zorunlu Seyahat Sigortasi
 
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
 
* Tüm Öglen Yemekleri 
* Tüm Yemeklerde Alinan Içecekler 
* Tüm Özel Harcamalar 
* Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar 
* Müze Giris Ücretleri 
* Balon Turu 
* Yılbaşında programı ve türk gecesi
 
TÜRK GECESİ ( YILBAŞI PROGRAMI )
Kapadokya  bölgesine  has  olan,  kayanın  içine  oyma  olarak  yapılmış  otantik  mekânlarda
gerçekleştirilen eğlencede, ülkemizin her yöresine ait halk dansları sergilenmekte ve oryantal sahne
almaktadır.  Çeşitli  müzik  gösterilerine,  animasyonlara  ve  eğlencelere  de  yer  verilen  gecede
Yılbaşına özel yemek, sınırsız yerli  alkollü,  yerli  alkolsüz içecek ve onlara uygun mezeler ikram
edilmektedir. Halayhan Kaya Restaurant
 
YEMEKSİZ YILBAŞI  MENÜSÜ:
 



* Serpme mezeler  (Barbunya  Pilaki,  Ezme,  Peynir,  Haydari,  Tarator,  Havuç  söğüş,  Şakşuka,   
Yaprak sarması, Mercimek Köftesi, Turşu, Rus Salatası)
*Masalarda (Kuruyemiş,patlamış mısır,meyve)
* Ara sıcak(sigara böreği)
* Yılbaşı pastası
* Limitsiz Alkollü ve Alkolsüz yerli içecek. (Yeni Rakı, Efes Pilsen ve  Turasan Şarap)
 
PROGRAM  AKIŞI:
*Fasıl
*Folklor Gösterisi
*Kız oyunu
*Animasyon
*Orkestra eşliğinde canlı müzik
*Oryantal
*DJ eşliğinde Disco
 
BALON TURU
Kaya ya  da  Anatolian Vb.  Balonfirmalarından hizmet alıyoruz.  Hava ve mevsim şartlarına göre
değişen 60 – 75 dk arası sürecek turumuz otelinize transferimizle son buluyor. Sabah saat 5 civarı,
araçlarımız,  siz  saygıdeğer konuklarımızı  otelinizden alarak kalkış  alanına getirir.  Balonlar yerde
uçuşa hazırlanırken, konuklarımız açık büfe hafif bir kahvaltı yaparlar. Kısa süren bir hazırlıktan
sonra balonlar gündoğumuna yakın uçuşa başlarlar.  Uçuş yaklaşık 1 saat sürer.  Uçuş süresince
balonumuz  ile  yaklaşık  1000  feetlik  yüksekliğe  çıkarak  konuklarımıza  güneş  doğumunu  izleme
fırsatı  verir.  Ayrıca  vadi  içlerine  girerek  peribacalarını  ve  vadi  manzaralarını  seyretme,  fotoğraf
çekme ve video kaydı imkânı sunar. Uçuş sonunda konuklarımız için şampanyalı bir kutlama yapılır.
Ayrıca uçuş hatırası olarak uçuş sertifikası verilecektir. Tüm balon uçuş macerası yaklaşık 3 saat
sürmekte olup, sabah 8 civarında konuklarımız tekrar konakladıkları otellerine veya gezi noktasına
bırakılacaktır. 
 
BÖLGEDEKİ ALIŞVERİŞ YERLERİMİZ
 
Onyx Taşı İçin Sayan Onyx Taş Atölyesi, Çanak Çömlek İçinChez Ali Çömlekçilik, Şarap İçin Turasan
Şarapları
 
Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması
 
.Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -14-   gün öncesinden
 acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla yükümlüdür (inceleme sonucunda
onay verip,vermeme yetkisi acentaya aittir.) aksi takdirde ödemiş oldukları ücretin iadesini talep
edemezler.Bayram ve Resmi tatil dönemi,yılbaşı turlarında ise bu süre Yurt içi turlarda 28 gündür.
Uçaklı  Turlarda  ise  rezervasyon  sonrası  iptal   ve  değişiklik  talepleri  kabul  edilmeyip  kullanılmış
sayılacaktır.
 
.Tur  programında yer  alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç  rehberi
güzergahta ve tur programında değişiklik yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.
 
.Tur öncesi ve tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle ve mücbir sebepler ile yapılamayan turlarda
acenta sorumluluğu yoktur. 
 
.Turlarımız  otel,  otobüs,  tur  programı  ve  rehberlik  hizmetleri  ile  bir  bütündür,  ayrı  ayrı
düşünülemez. 
 
.Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez.
 
.Rehberimizin tur sırasında verdiği saatlere misafirlerimizin uymaması sonucunda, tur programında
yazdığı halde gezilemeyen yerlerden acentamız sorumlu değildir
 
.Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını
saklı tutar veya turu iptal eder . Böyle bir durumda LEGGOTUR misafirlerine 1(bir) gün öncesinden
bizzat haber vermekle yükümlüdür.
 
.Acente  Ve Acente rehberi gerek duyulan hallerde ve katılımcı sayısında oluşabilecek değişiklikler
sebebi  ile   tur  programının  akışını  daha  verimli  hale  getirebilmek  amacı  ile  gezilecek  yerlerin
güzergahında,konaklama  yapılacak  Otellerde  ve  kullanılacak  araç  tiplerinde



(Otobüs,minibüs,midibüs)   ve geçilmesi planlanan sınır kapılarında değişikliğe gidebilir.Turu satın
alan misafirler kendileri ve refakatçileri adına bunu kabul etmiş sayılırlar.
 
.Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır. 0–6 yaş çocuklarda otel
konaklamasında  yatak  verilmeyebilir.  0-5  yaş  çocuk için  araçta  koltuk  istendiği  takdirde  ücrete
tabidir.
 
.3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / yeya ilave
acılan kapanan ek yataktır.
 
.LEGGO TUR, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
 
.Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak
örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez.
 
.Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da
turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turun yapılamamasından LEGGOTUR sorumlu tutulamaz
 
.Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez.
 
.Bütün fiyatlarımıza KDV dahildir.
 


