
RÜYA GİBİ DOĞU KARADENİZ TURU 
PEGASUS TARİFELİ SEFERİ İLE ORDU GİDİŞ / ORDU DÖNÜŞ  - 4 GECE 5 GÜN KONAKLAMA 

 1.Gün :  Ordu / Giresun  Havalimanı – Trabzon  Sümela Manastırı – Ayasofya – Atatürk Köşkü 
03.45 Bakırköy İncirli Doğtaş Önü - 04:15 Mecidiyeköy Doğtaş ve Mado Önü , 04:30 Kadıköy Evlendirme dairesi 
otoparkı önünden misafirlerimizi alarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na hareket  ediyoruz. Check-in işlemlerini 
bireysel olarak tamamladıktan sonra Pegasus tarifeli  06 : 25 uçağıyla yaklaşık 1,5 saatlik yolculuktan sonra 
Ordu / Giresun  Havalimanına iniyoruz. (Uçak saatlerinde oluşabilecek Rötardan dolayı programda değişiklik 
yapılabilir.) Giresun–Ordu Havalimanına indikten sonra alanda bizi bekleyen rehberimiz ve aracımızla buluşarak 
turumuza başlıyoruz. İlk olarak  kahvaltı molasının (Ekstra) ardından Keşap-Espiye-Tirebolu-Vakfıkebir 
istikametinden Trabzon’a doğru yolumuza devam ediyoruz. Trabzon şehir turumuza  Maçka ilçesinde bulunan 
Sümela Manastırını ziyaret ederek başlıyoruz.  ( Sümela Manastırı  22.09.2015 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından tadilata alındığından dolayı ziyarete kapalıdır. Turumuz esnasında açık olursa gezilecektir .Sümela 
manastırı içerisine girilemese dahi Sümela Manastırının görülebildiği o meşhur noktadan fotoğraflarını çekebilmek 
amacıyla Altındere milli parkına girilecektir.) Öğle yemeği molamızın ardından Karadeniz’in En Meşhur Köylerinden 
olan Hamsiköy’e varıyoruz. İddaa ediyoruz ! Buradaki sütlacı daha önce hiç yemediniz bundan sonra da 
yiyemeyeceksiniz. Daha sonra Ülkemizde üç tane bulunan ve İstanbul’un fethinden sonra Trabzon’a yerleşen 
Komenos Hanedanlığı tarafından yaptırılan Ayasofya Müzesi ile başlıyoruz.  750 yıllık bu antik yapıyı rehberimizin 
anlatımları ile gezdikten sonra bir sonraki gezi noktamız olan Atatürk Köşküne hareket ediyoruz. Atatürk’ün 
Trabzon’u ziyaret ettiği sırada konakladığı köşkte 1900’lü yıllara ait mobilyalar, porselenler, halılar ile Atatürk’e ait 
tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 adet eser sergilenmektedir.Gezilerimizi tamamladıktan sonra otelimize 
varış akşam yemeği ve konaklama Trabzon Otelimizde . 

2.Gün :  Trabzon – Rize – Batum – Hopa                                            Batum Gonio Köprüsü – Rize Bezi 
Sabah otelde alınan kahvaltının ardından erken saatte Batum’a gitmek üzere yola çıkıyoruz. Bugün ‘Rize bezi’ olarak 
da adlandırılan Rize Bezi Dokuma Atölyesine geçiyoruz. Rize Bezi dokumalarında alacağımız sunum sonrasında 
Batum’a doğru devam ediyoruz. Sarp sınır kapısında giriş işlemlerimizi tamamladıktan sonra  
Gürcistan/Acara bölgesine geçiyoruz. Hz. İsa’nın on iki havarisinden biri olan St. Mathias`ın mezarının da bulunduğu 
Roma döneminden kalan ve en son Osmanlılar döneminde kullanılan Gonio-Apsaros Kalesi’ni (panoramik) 
görüyoruz. Batum şehir merkezine doğru devam ederken Bayburt’tan doğup Batum sınırlarına kadar kendine 
keskin çizgiler oluşturan Çoruh Nehri'ni ve üzerindeki eski Gonio Köprüsü'nü göreceğiz. Ardından tarihi Orta Camii, 
Poseidon heykeli, Tiyatro Binasını, Medea Heykeli'ni, Batum Limanı’nı ve yeni oluşturulan yüzüyle Avrupa 
meydanını göreceğiz. Batum Bulvarı'nda gezinti yaptıktan sonra alışveriş için serbest zaman vereceğiz. Ardından 
Türkiye’ye dönüyoruz. Türkiye’ye girerken Duty Free’den rehberinizin belirleyeceği bir zaman süresince alışveriş 
yapma imkânı bulabileceksiniz. Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Hopa’daki otelimize geçiyoruz. Akşam yemeği ve 
konaklama Hopa’daki otelimizde. 
 
NOT : Tura yeni kimlikler ile katılmanız tavsiye edilir. Türkiye ile Gürcistan Devletleri arasında yapılan anlaşma 
gereği TC vatandaşları Batum’a üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ile geçiş  yapabilmektedir. 
Bunun dışındaki kimlik kartları ile (ehliyet vs.) geçiş yapılamamaktadır. Dönemsel olarak yaşanan olağanüstü 
durumlarda farklı belgeler de talep edilebilmektedir. Bu nedenle misafirlerimizin çıkış için gerekli evrakların neler 
olduğunu tura katılmadan önce öğrenmeleri ve hazırlıklı olmaları önerilir. Gereken evrakların neler olduğunu 
öğrenmek ve yanlarında bulundurmak katılımcıların sorumluluğundadır. Herhangi bir nedenle çıkışa izin 
verilmemesi durumunda Hola Tur'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Anne - babası veya herhangi biri 
yanında olmadığı takdirde 18 yaş altı misafirlerimizin BATUM ’a geçişleri için ebeveynlerinden  NOTER ’ den onaylı 
MUVAFFAKATNAME almaları gerekmektedir. PASAPORT sahibi 18 yaş altı vatandaşlarımız için Muvaffakatname 
gerekmez. Nüfus cüzdanlarının 5 Yıldan eski olmaması gerekmektedir. Evrak eksikliği, eskimiş\yıpranmış nüfus 
cüzdanları, nüfus cüzdanlarındaki fotoğraf ile kişinin benzeşmemesi ya da görevliler tarafından herhangi bir 
nedenle çıkışlarına izin verilmemesinden kaynaklanan mağduriyetlerden Hola Tur sorumlu değildir. Yurt dışına 
herhangi bir sebepten çıkamayan misafirlerimiz grubumuzun Batum gezisi süresince Sınır kapısına en yakın ilçe olan 



Hopa’ya Sınır kapısı yanındaki duraktan kalkan dolmuşlarla ulaşabilir ve grubumuzun dönüşünü orada 
bekleyebilirler. 
 

3.Gün :  Hopa – Karagöl – Arhavi -  Ayder Yaylası                                   Artvin  – Mencuna Şelalesi 
Sabah otelde alınan kahvaltının ardından Karadeniz’in en muhteşem doğasına sahip Artvin’de , el değmemiş bir 
ekosisteme sahip Gürcistan sınırındaki Borçka’ya ulaşıyoruz. Artvin'in ilçesi Borçka'ya vardığımızda minibüslerimize 
transfer olarak muhteşem ekosisteme sahip Karagöl’e ulaşıyoruz. Denizden yüksekliği 1500 metrede bulunan ve 
19.yy da bir heyelan sonucu Klaskur Deresi’nin önünün kapanmasıyla oluşmuş bir doğa harikası Karagöl’de göl 
kenarında  çayınızı yudumlarken güzel manzaranın tadına doyamayacaksınız. Bölgeyi gezdikten sonra otobüsümüze 
binip  Ayder Yaylasına yolculuğumuza başlıyoruz. Yol güzergahımıza yakın Lazca anlamı “Ulaşılamaz” olan Mençuna 
Şelalesi ve Arhavi turumuzu ekstra yapıyoruz. Manzarası tek kelimeyle harika olan  muhteşem turun ardından  
Ayder Yaylasındaki  otelimize varış , akşam yemeği  ve Ayder Yaylasında konaklama.Mencuna Turu Kişi Başı 30 tl 
 

4.Gün :  Ayder Yaylası – Rize – Uzungöl – Sürmene - Trabzon  
Sabah otelde alınan kahvaltının ardından Karadeniz insanın kıvrak zekasının ürünlerini görebileceğimiz Mucitin 
Yeri'ni ziyaret ediyoruz. Elektriğini doğal yollardan üreten tesiste otantik Karadeniz ürünlerini görebilir ve yöreye 
özgü değirmenlerde üretilen mısır unu alışverişi yapabilirsiniz. Ayder yaylasında vereceğimiz serbest zamanımızda 
aşağıdaki aktiviteleri gerçekleştiriyoruz.Ayder gezimizi tamamladıktan sonra Rize’ye doğru yolumuza devam 
ediyoruz. Karadeniz denildiğinde akla ilk gelen ürün olan ve istatistiksel olarak ülkemizde en çok tüketilen ürünlerin 
başında gelen çay bitkisini görmek ve sofralarımıza ulaşana kadar hangi aşamalardan geçtiğini öğrenebileceğimiz 
çay fabrikası ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz.Rize şehir merkezini ve kaleyi panoramik gördükten sonra Trabzon’un 
meşhur ilçesi Of’tan da geçerek Solaklı Vadisi’ne giriş yapıyoruz. Deniz seviyesinden 1090 m yükseklikte bulunan 
Vadi bizleri Karadeniz’in kart postallarına malzeme olan bölgesi olan Uzungöl’e çıkartıyor.Vadinin ortasında bulunan 
ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi’nin önünü kapatmasıyla oluşmuştur. Uzungöl gezimizin ardından 
Sürmene’ye ulaşıyoruz. Binlerce yıllık el sanatı kültürünün evrensel boyuta ulaştığı Sürmene bıçaklarının hangi 
aşamalardan geçtiğini öğrenmek ve Sürmene bıçağı alma imkânı bulacağımız bir satış noktasına uğruyoruz. 
Alışveriş molamızın ardından konaklama yapacağımız otelimize varış ve Trabzon veya Giresunda konaklama. 
 
1-) Alternatif: Zilkale ve Palovit Şelalesi Gezisi ; Fırtına vadisini oluşturan önemli vadilerden olan Çat Vadisi’ne giriş 
yapıyoruz. İlk olarak Ortan Köyü’nden geçerek SEVDALUK dizisi ve diğer birçok yapımın çekimlerinin de yapıldığı ve 
eski adı Çinçiva olan Şenyuva Köyü’nü görüyoruz. Bölgede bulunan ve ülkemizin en yaşlı konakları olan Fırtına 
Konaklarının arasından Çat Vadisi’nin vahşi doğasında yükselen Zilkale'ye doğru yola çıkıyoruz. Zilkale’nin Kartal 
Yuvasını andıran görüntüsüne hayran kalacaksınız. Deniz seviyesinden 750 mt, Çat Deresi’nden ise 100 mt. 
yükseklikte bulunan Zilkale’de geçiyoruz. Zilkale’den sonra Ünlü Palovit Şelalesi’ne ulaşıyoruz. Yaşayacağımız hoş 
dakikaların ardından Şenyuva Köyü’ne dönerek sizlere çay molası veriyoruz. Ekstra Kişi Başı 50 tl 
 
2-) Alternatif: Fırtına Deresinde Rafting ; Yaklaşık 1,5 saat süren Uzman eğitmenlerin vermiş olduğu bilgiler 
ışığında hafif bir parkurda Rafting kişi başı 80 tL’dir. (Ekstra) 
 
3-) Alternatif:  Karadeniz’in yükselen trendi ZİPLİNE ;  Fırtına  deresi üzerinde yaklaşık 10 metre yükseklikte 350 
metre uzunluğunda  bağlanan çelik halatlar ile ip aktivitesi yapılabiliyor. Ekstra Kişi Başı 25 tl 

 
5.Gün :   Giresun – Kümbet  Yaylası - Ordu – İstanbul                   Kuzualan – Giresun Kalesi-Boztepe 
Sabah otelde alınan kahvaltının ardından , Görele’ye ulaşıyoruz. Kemençe denilince ilk akla gelen bu güzel sahil 
kasabasında Kemençe Müzesi’ni ziyaret ediyor ve canlı kemençe dinletisine katılıyoruz.  Ardından Giresun’a doğru 
yola çıkıyoruz. Giresun’u kuş bakışı seyredebileceğimiz  Giresun Kalesi’ne çıkıyoruz. Giresun’un kurtuluş yıllarındaki 
halk kahramanı olan Topal Osman Anıtı'nı ziyaret edip, kaleden Giresun’u izleyerek keyif çaylarımızı içiyoruz. Şu 
anda Karadeniz’in en gözde ve bozulmamış yaylalarından birisi olarak kabul edilen Kümbet Yaylası ve civarındaki 
muhteşem doğal güzellikleri görebilmek için yola çıkıyoruz. İlk durak noktamız  Kuzalan Şelalesi oluyor. Sonrasında 
biraz ileride bulunan ve Kuzalan Tabiat Parkı’nın en özel oluşumlarından birisi olan, sodalı suyla birleşen serpantin 
kayalıklarının oluşturduğu Mavi Göl adı verilen ve birçok havuzdan oluşan bu alanda göreceğimiz renk tonunun 
büyüsüyle, bir kez daha Karadeniz’in muhteşem doğasına hayran kalacaksınız. Mavi Göl gezimizin ardından, Kümbet 
Yaylası’na ulaşıyoruz. Buradan kısa bir yürüyüşle de Aymaç Mesire Alanı’na ulaşıyoruz. Yayla turumuzun ardından 



Ordu’ya hareket ediyoruz.  Ordu kentinin sembolü olan “Boztepe’ye Çıkmalı Şu Orduya Bakmalı“ sözünün mekânı 
olan Boztepe’ye çıkıyoruz. Bu muhteşem manzaradan fotoğraflarımızı aldıktan sonra Ordu Havalimanına hareket 
ediyoruz.Pegasus Tarifeli Seferi 21.05 uçağına Check-in işlemlerimizi tamamladıktan sonra 1,5 saatlik uçuşun 
ardından Sabiha Gökçen havalimanında bekleyen transfer aracımıza binip,siz değerli misafirlerimizi bir dahaki 
turumuzda görüşmek dileği ile aldığımız noktalara bırakıyoruz. 
 
 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 
- İstanbul – Ordu – İstanbul Ekonomik Gidiş – Dönüş Uçak Bileti 
- Lüks Araçlar İle Ulaşım - Araç İçi İkramlar  - İstanbul-Havalimanı-İstanbul Transferi 
- Trabzon Luxor Residence,Aksular Otel v.benzeri Otelde 1  Gece Yarım Pansiyon Konaklama  
- Hopa Sarp  Otel v.benzeri Otelde 1  Gece Yarım Pansiyon Konaklama 
- Ayder Paradise , Ümit Otel  v.benzeri Otelde 1  Gece Yarım Pansiyon Konaklama 
- Trabzon Luxor Residence,Giresun Amazon Otel v.benzeri Otelde 1  Gece Yarım Pansiyon Konaklama 
- Otellerde 4 Sabah Kahvaltısı - Otellerde 4 Akşam Yemeği 
- Batum Turu - Tüm Çevre gezileri - Profesyonel rehberlik hizmetleri 
- 1618 Nolu Turizm kanununa göre zorunlu seyahat sigortası 
- Ekstra Olmayan Tüm Yayla Transfer Ücretleri – Milli Park Giriş Ücretleri 
 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
- Öğlen Yemekleri - Tüm Yemeklerde alınan içecekler 
- Yurt Dışı çıkış harcı  - Eksta belirtilen tüm organizasyonlar 
- Tüm özel harcamalar  - Tüm Müze  Giriş Ücretleri  ,Boztepe Teleferik Ücretleri 

 

Detaylar ve Ek Hizmet Bedeli: 

* 0 – 2 yaş çocuk Ücreti 500 tl acenteye ödenmesi gerekmektedir. 
* 3-12 yaş Çocuk Ücreti 150 tl indirimlidir. 
* Tura tek kişi katılacak misafirlerimiz ilave olarak acentemize 400 TL fark ödemelidir. 
* Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaralarınızı ve doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz. 
* 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. 
* REZERVASYON TARİH DEĞİŞİKLİKLERİNİN ; 30 GÜN ÖNCESİNDEN BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 
* 30 Gün öncesi İptallerde Uçak Ücreti kesinlikle iade edilmez.Diğer İptal Koşulları Kütahya Çizelgesi ile bütündür. 
* Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde acente 15 gün önceden haber vermek kaydı ile turu bir sonraki tarihe 
kaydırabilir.  

. 


