
PROMOSYON SAFRANBOLU-AMASRA

Hareket Noktaları ve Saatleri :

Hareket Noktaları ve Saatleri progam içinde düzetilmesini rica ederiz. 
24.00 İncirli Alfemo Mağazası Önü 
24.30 Mecidiyeköy Doğtaş Mağazası Önü
01.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

1.GÜN : Yukarıda belirlenen hareket noktalarında siz değerli konuklarımızla buluşarak SAFRANBOLU’ya
doğru yola çıkıyoruz. Safranbolu’ya varışımızın sonrası İlk önce bir dönemler Bektaşilerin yaşadığı 
Yörükköyü’nü ziyaret ediyoruz. Yörükköyü’nde; Sipahioğlu Konağı, köy çamaşırhanesi ve köy 
ürünlerinin satıldığı pazarda yapacağımız keyifli gezimizin sonrasında, Safranbolu gezimize başlıyoruz. 
İlk olarak, Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Camii, Güneş Saati, Yemeniciler Arastası, İzzet Paşa Camii, 
Akçasu Kanyonu, Kaymakamlar Evi, lokum imalatı hakkında slayt gösterisi sonrasında, Hükümet Konağı,
Saat Kulesi, gezilerimizi yapıyor ve alışveriş için serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman sonrasında 
Dünya’nın nadir açık namazgâhlarından Hıdırlık Tepesini ziyaret edip fotoğraf molamızın ardından 
otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.  SAFRANBOLU

2.GÜN :Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası, ilk önce Tokatlı Kanyonu üzerinde bulunan 
KRİSTAL TERAS gezimizi yapıyoruz. Ardından Amasra’ya doğru yola çıkıyoruz. Kuruluşu antik çağlara 
uzanan ve en güzel manzarası ile görenleri büyüleyen Amasra Kalesi, İç Kale Cami ve Küçük Kilise ile 
yarımadada bulunan Ağlayan ağacın görülmesi. Amasra çevre gezisi sonrası, Ekstra öğle yemeği (Balık 
Menüsü).  Yemek sonrasında alışveriş için serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman sonrasında 
İstanbul’a hareket ediyoruz. Akşam saatlerinde İstanbul’da oluyoruz. Sizleri aldığımız noktalara 
bırakarak bir sonraki PAYTUR organizasyonunda görüşmek üzere veda ediyoruz. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler                                 :   
1 Gece Yarım Pansiyon Konaklama
Ulaşım, 
Çevre gezileri, 
Rehberlik hizmetleri, 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler                          :   
Öğle Yemekleri,
Otelde ve Yolda alınan yiyecek ve içecekler, 
Müze ve Ören Yeri Girişleri
Ekstra harcamalar, 
 
Kurallar :
•    Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 15 kişilik, 27 Kişilik, 31 Kişilik, 46 Kişilik özel turizm 
araçlarıyla yapılacaktır. Büyük araç garantisi verilmez.
•    Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, ön veya arka koltuk garantisi verilmez.
•    Acente, yeterli kişi sayısı oluşmadığı takdirde haber vermek koşulu ile turu tehir etme hakkını saklı 
tutar.
•    Acente rehberi  içerik aynı kalmak şartı ile gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur 
programından daha çok verim alabilmesi için gezilecek yerlerin güzergahında ve saatlerinde değişiklik 
yapabilir.
•    Bayramlarda ve özel günlerde fiyatlar geçerli değildir.


