
KAPADOKYA –
IHLARA –

HACIBEKTAŞ TURU

1 GECE 2 GÜN

1. Gün : GECE YILCULUĞU 
22:00 İncirli Doğtaş Mobilya Önü
22:30 Mecidiyeköy Doğtaş Mobilya Önü
23:00  Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü
23:15 Kartal Köprüsü Alt
23:30 Çayırova Mc Donald’s 
00:15 İzmit Halkevi

2. Gün : ANKARA – TUZ GÖLÜ – AKARAY – IHLARA VADİSİ – NARLIKUYU KRATER GÖLÜ – KAYMAKLI YER ALTI
ŞEHRİ – GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ – ŞARAP FABRİKASI 

Gece araç içi sınırsız ikramlar eşliğinde devam eden yolculuğumuzun ardından sabah yolda alacağımız 
kahvalt sonrasıp Tuz Gölü’nü panoramik olarak öörüyoruz. Ardından tekrar hareket ederek Kapadokya 
oluşumunun en önemli bileşenlerinden biri olan Hasan Dağı’nın manzarası eşliğinde bölöedeki ilk durağımız 
Ihlara Vadisi’ne varıyoruz. 14 km. uzunluğundap doğal bir oluşum olan ve Hristyanlığın önemli İnziva 
mekanlarından olan Ihlara Vadisi’ni rehberimizin anlatmlarıyla dolaşmaya başlıyoruz. Ihlara Vadisi boyunca 
sayıları oldukça fazla olan Kaya Oyma Kiliselerin başlıcalarıp Ağaçalt Kilisesi ve Yılanlı Kilisesi’ni rehberimizi 
anlatmları eşliğinde öezerkenp devamında Melendiz Çayı’nın hoş akışı boyunca yürüyerek buradaki öezimizi 
sonlandıracağız. Turumuza devame derken bir sonraki öezi noktamız Narlı Kuyu Krater Gölü olacak. Manzara 
eşliğinde isteyen misafrlerimiz sıcak içeceklerle manzarayı doyasıya izleyebilirp isteyen misafrlerimiz bu 
manzarayı fotoğrafayarak ölümsüzleştrebilir. Sıcak içeceklerimizi içtkten ve fotoğrafarımızı çektn  sonra 
Kaymaklı Yeralt Şehri veya bir diğer adıyla Derinkuyu Yeralt Şehri’ne doğru hareket ediyoruz. İhtyaç oldukça
yeraltna doğru kazılarak öalerilerin oluşturulduğu ve çok sayıda kişinin bir arada yaşayabileceği Kaymaklı Yer 
Alt Şehri’ni rehberimiz eşliğinde öezeceğiz. Ayrılmamızın ardından ise öğle yemeği için restoranımıza doğru 
hareket edeceğiz. Öğle yemeği sonrası öezeceğimiz ilk durağımız ise Hristyanlığın tarihsel öelişiminde en 
önemli yelerden birine sahip olan Göreme Açık Hava Müzesi olacak. Rehberimizin anlatmları eşliğinde 
öörmeye başlayacağımız Göreme Açık Hava Müzesi’nde Aziz Basilp Azize Barbarap Elmalı Kilisep Yılanlı 
(Onohrius) Kilisep  Mutak ve bağlantlı alanlar (Kilerp Yemekhane) öezilerimiz ardından Göreme’den 
ayrılacağız. Göreme proöramımızın bitmesinin ardından yerel ve dünyaca bilinen şaraplık üzümlerden yapılan
şaraplar hakkında bilöi almakp tadına bakabilmek ve satn almak için Turasan Şarap Fabrikası’nı ziyaret 
edeceğiz. Fabrika ziyaretmiz esnasında isteyen misafrlerimiz Asmalı Konak ziyaret öerçekleştripp dolaşabilir.
Burada ki zamanımızın bitmesiyle beraber öünün yoröunluğunu atabileceğimiz otelimize hareket ediyoruz. 
Dinlenmemizin ardından akşam yemeğimizi otelde alıyoruz. Akşam yemeği sonrası dileyen misafrlerimiz 
ekstra olarak Türk Gecesine katlabilirler. Rehberimizin belirlediği saate otel önünde buluşup tur aracımızla 
öecenin yapılacağı mekana doğru hareket edeceğiz. Bizler için rezerve edilmiş yerlerimize oturduktan sonra 
eğlenceli öeze başlayacak. Güzel ülkemizin tüm bölöelerinden halkoyunlarının seröilendiği şov boyunca 
eğlenceli dakikalar öeçireceksiniz ve ülkemizin kültürel zenöinliğine bir kez daha hayran kalacaksınız. İsteyen 
misafrlerimiz belirli zamanlarda halkoyunları ekibine katlabilirler. Gecenin sonunda ise sahne size kalacak. 
Gecenin bitmiyle beraber hep beraber tur aracımıza binip tekrardan otelimize döneceğiz. 



Türk Gecesi : Halay Han’da Haydarip Rus Salatasıp Mercimek Köfesip Şakşukap Beyaz Peynirp Turşup Pembe 
Sultanp Siöara Böreğip Barbunya Pilakip Kuruyemişp Patlamış Mısırp Pilakip Sınırsız alkollü ve alkolsüz içecek – 
60₺

Sabah Kahvaltsı : Yol üzerinde dinlenme tesisinde ekstra oalrak alınacaktr.
Öğle Yemeği : Han Restoran veya Göreme Kaya Restoran ‘da ekstra (25₺) olarak alınacaktr. Menü : Açık Büfe 
( Kırmızı ve Beyaz Et yemeklerip Salata ve Meze Büfesip Tatlı Büfesi) (İçecekler Ekstra)
Akşam Yemeği : Otelde alınacaktr. Tur ücretne dahildir. 
Konaklama : Turist Otelp Mustafa Otelp Taşsaray Otel vb. oteller

3. Gün  :  BALON  TURU  –  PAŞABAĞ  –  DERVENT  VADİSİ   –  ONYX  TAŞ  ATÖLYESİ   –  GÜVERCİNLİK  VADİSİ  –
PANOROMA – ÇANAK ÇÖMLEK ATÖLYESİ – HACI BEKTAŞ VELİ DERGAHI

* Balon turu için ( Ekstra 100/120 Euro ) Önceden belirlen sabah erken saate dileyen misafrlerimizle lobi de 
buluşarak Balonların kalkış alanına doğru transfer ediliyoruz. Balonların hazırlanışını ikram edilen çay ve 
poğaça eşliğinde izliyoruz. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kalkışa öeçiyoruz. Ortalama bir saat 
sürecek olan Balon öezimiz de öün doğumu eşliğinde  doğanın sanatnın eşsizliğini seröileyen peri bacalarını 
ve tüm bölöeyi izleyeceğiz. Balon turumuzun bitmesinin ardından belirtlen noktalara iniş yaptktan sonra 
ikram edilen şampanya eşliğinde verilen sertfkalar mutlaka yapılması öerek aktvite olarak kabul edilen 
Kapadokya Balon Turu’nu unutulmaz hale öetrecek. Sertfkalarımızı da aldıktan sonra otelimize doğru 
hareket ediyoruz. Balon turunun ardından otelimize varışımızla buöün yapılacak olan proöram için 
hazırlanmanıza yeterli vakit olacaktr. 

* Dileyen misafrlerimiz extra olarak balon izleme turumuza katlabilirler (Ekstra 30₺). Bu turumuzda 
balonların kalkış anından izlemeye başlayarak balonların havadaki muhteşem öörüntülerini 
fotoğrafayabiliyoruz. Birbirinden öüzel fotoğrafar yakalayacağımız bu tur balon uçuşları bitene kadar devam 
edecektr.

Otelimizde alçağımız sabah kahvaltsının ardındanp sabah rehavetni üzerimizden atabileceğimiz büyük ve 
şapkalı peribacalarının en yoğun olduğu bölöe olan Paşabağ yürüyüşümüzü rehberimiz eşliğinde 
öerçekleştrerek öüne öüzel bir başlanöıç yapacağız. Yürüyüşümüz ardından herkesin farklı karakterlere 
benzettiği birbirinden farklı peribacalarının olduğu Dervent Vadisi ööreceğimiz diğer öezi noktamız olacaktr. 
Dervent Vadisi öezisi sonrası volkanik özelliğinden dolayı değerli ve yarı değerli taşlara sahip olan 
Kapadokya’nın ve Dünyanın çeşitli yerlerinden öetrilen taşların işlenerek değerli madenlerle birleştrildiği ve 
aynı zamanda onyx ürünlerinin de yapıldığı Onyx – Taş Atölyesini ziyaret edeceğiz. Burada bizlere verilen 
bilöilerin ardından alışveriş zamanımız olacaktr. Alışverişimizin ardından aracımızın bizi beklediğip bölöenin 
en öüzel panorama noktalarından biri olan Güvercinlik Vadisi’ne öideceğiz. Nazar ve çömlek ağaçları ile 
birleşince muhteşem fotoğrafar yakalayabileceğini Güvercinlik Vadisi’nden fotoğrafarımızı çektkten sonra 
ayrılıyoruz. Buradan hareketle öğle yemeğimizi alacağımız restoranımıza öidiyoruz. Öğle yemeğimizin 
ardından Kapadokya bölöesi için binyılların öeleneksel işçiliği olan Çanak – Çömlek işçiliğini tanıyıp bilöi 
alabilmek için Çanak – Çömlek atölyesine öideceğiz. Atölyede ustalarımızın bize verdiği bilöiler ve örnek 
olarak yapacakları çömleği canlı izledikten sonra dileyen misafrlerimiz alışveriş yapabilirler. Alışverişimizin 
ardından aracımıza öeçerek bir sonraki öezi noktamız olan ve şuan müze olarak ziyarete açık olan 
Anadolu’nun en kutsanan mekanlarından birisi olan Hacı Bektaş Veli Deröahı için yola çıkıyoruz. Rehberimizin
anlatmıyla beraber Türbe ziyaretmize başlıyoruz. Dış avluda bulunan Üçler Çeşmesip Ana Avlu (Mutakp 
Meydan Evi) ve Son Avlu (Pir Evip Hacı Bektaş Veli Türbesi) ziyaretlerimizi öerçekleştriyoruz. Hacı Bektaş Veli 
öezimizin ardından dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Misafrlerimizi aldığımız  noktalara bırakarak bir sonraki 
Malitur etkinliğinde öörüşmek üzere vedalaşıyoruz. 

Sabah Kahvaltsı : Otelde açık büfe olarak alınacaktr. Tur ücretne dahildir.
Öğle Yemeği :  Uranos – Sarıkaya Restoran’ da ekstra (25₺) olarak alınacaktr. Menü : Mercimek Çorbasıp 
Pastrmalı Kuru Fasulyep Çömlek Kebabı (Pilav ile birlikte servis edilir.)p Tetlı veya Meyve (İçecekler Ekstra)



Akşam Yemeği : Dönüş yolu üzerinde tesiste ekstra olarak alınacaktr.  
Konaklama : Bu öece otel konaklaması yoktur.

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 Seçilen oteller de 1 öece yarım pansiyon konaklama
 Açık büfe 1 sabah kahvaltsı
 Açık büfe veya set menü 1 akşam yemeği
 Lüks araçlar ile ulaşım
 Profesyonel rehberlik hizmet
 Malitur otobüs içi sınırsız ikramlar
 Malitur öüvencesi
 1618 Nolu Turizm Kanununa ööre zorunlu seyahat siöortası

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

 Ek hizmet bedeli 80₺ oluğp ücretn kalan kısmıdır. Acentaya ödenmesi zorunludur.
 Proöramda belirtlen ilk öün sabah kahvaltsı
 Proöramda belirtlen son öün akşam yemeği
 Tüm öğlen Yemekleri
 Tüm yemeklerdeki alınan içecekler
 Balon Turu ( 100/130 Euro )
 Tüm kişisel harcamalar
 Ekstra olarak belirtlen tüm oröanizasyonlar
 Tüm müze ören yeri ve müze öiriş ücretleri
 Müze Kart

AÇIKLAMALAR

Rezervasyon sırasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve öarantsi verilemez. Rehber mücbir sebeplerden dolayı ve 
öerekli öördüğü takdirdep tüm proöramı öerçekleştrmek kaydı ile zamanlama ve proöram akışı konusunda değişiklik 
yapma hakkına sahiptr. Proöramda belirtlen oteller standartlarıp kalitesi ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı 
ile değişiklik yapılabilir. Turumuzda rehberlikp ulaşımp konaklama ve çevre öezileri paket proöramdırp ayrı 
düşünülemez. İptal İade Güvence Paket almayan misafrlerp iptal değişiklik taleplerini 7(yedi) iş öünü öncesinden 
acentaya bilöi vermekle yükümlüdür. Tur başlanöıcından itbaren 7(yedi) iş öünü öncesinden iptal edilen tüm 
rezervasyonların iadesip iptal edildiği tarih itbariyle 7(yedi) iş öünü içerisinde iade edilir. Yeterli çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde tur iptal edilir ve misafrin isteğine ööre bir sonraki hafaya ertelenebilirp açığa alınabilir veya 
iadesi yapılabilir. Böyle bir durumda Malitur misafrlerine 1(bir)öün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. 
Yanöınp savaş halip ekonomik krizp doğal afetp öibi mücbir sebeplerden oluşan iptallerden Malitur sorumlu değildir. 0–
6 ve 7-12 yaş çocuk indirimleri iki yetşkin yanında uyöulanır ve tek bir çocuk için kullanılır. T.C. Vatandaşı olmayan 
yabancı uyruklu misafrlerimiz bu turumuzda ayrıca fark ödemez. 

MÜZE KART
Müze Kartp Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafndan sadece Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarına sağladığı bir kartr. 
Müze Kart ile bir yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağı tüm müze ve ören yerlerine ücretsiz öiriş 
yapabilirisiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ve kart makinasına sahip müzelerde Türkiye Cumhuriyet kimlik 
kart ile indirimli Müze Kart 30₺p tam Müze Kart 70₺ ücret karşılığında alabilirsiniz. İndirimli müze kartan T.C. 
vatandaşı olan öğrencilerp öğretmenlerp öazilerp şehit ve öazilerin eş ve çocuklarıp enöelliler ve bir refakatçisip er ve 
erbaşlarp basın kimlik kart sahiplerip seyahat acentesi sahibi ve sorumlu müdürlerip kokartlı turist rehberlerip Kültür 
Bakanlığı personeli ve emeklileri ile eş ve çocukları kimliklerini öösterdikleri takdirde yararlanabilir. Maximum kredi 
kart sahipleri de kredi kartlarını ve kimliklerini öösterdikleri takdirde indirimli Müze Kart hizmetnden 
yararlanabilirler.



KULLANILACAK ARAÇLAR

Turlarda kullanılacak araçlar turun kişi sayısına ööre belirlenmektedir. Rezervasyon esnasında kesinlikle araç sözü 
verilmez.

 31 kişi ve üzeri Mercedes – Benz Traveöop Mercedes –Benz Tourismop Temsa Safrp Neoplan Tourlinerp 
Neoplanp Neoplan Cityliner.

 31 kişiye kadar Isuzu Novop Isuzu Turkuazp Otokar Sultan
 18 kişiye kadar Mercedes – Benz Sprinterp Volkswaöen Crafer


