
MEKE MAARI-TAŞKALE-ALAHAN MANASTIRI
(15.03-29.03-19.04-06.06-28.06-12.07-02.08-11.08-13.09-27.09-11.10)

Hareket Noktaları ve Saatleri                         : 
20.00 İncirli Ethica Hastanesi Önü 
20.30 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü Önü
21.00 Kadıköy Beşiktaş-Adalar İskelesi Önü 
21.15 Maltepe Köprüsü 
22.00 Çayırova Mc Donalds Önü 

1.GÜN : Yukarıda belirlenen hareket noktalarında siz değerli konuklarımızla buluşuyoruz 
ve BOLU-ANKARA-KULU-AKSARAY güzergahında gerekli molaları vereceğimiz gece 
yolculuğumuza başlıyoruz.

2.GÜN: MEKE GÖLÜ, İVRİZ, TAŞKALE, KARAMAN
Sabah saatlerinde Aksaray’da vereceğimiz EKSTRA Kahvaltı molası sonrasında Meke 
Gölü'ne (Dünyada benzerine ender rastlanan MAAR'lardan biri) varıyoruz Burada 
vereceğimiz bilgilendirme ve fotoğraf molası sonrasında, Karapınar’a geçiyoruz. 
Karapınar'da; Selimiye Külliyesi’nin görülmesinden sonra İvriz’e hareket. İvriz’de; Geç 
Hitit Kaya Kabartması'nın dolaşılmasından sonra Manazan Kaya Yerleşimi ve Taşkale 
Tahıl Ambarları'nın gezilmesi. Gezimizin ardından Karaman'a dönüş. Otelimize yerleşme 
ve dinlenme. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. KARAMAN

3.GÜN: KARAMAN, ALAHAN, İSTANBUL
Otelimizde alacağımız Kahvaltı sonrası Karaman’da kent müzesi, Mevlana’nın annesi 
Mümine Hatun’un gömülü olduğu Ak Tekke, Hatuniye Medresesi , Yunus Emre ve Tabduk 
Emre'nin mezarlarının bulunduğu Yunus Emre Cami, Çeşmeli Kilise ve Tartane Evi'nin 
gezilmesinden sonra  Alahan’a hareket ediyoruz. Alahan Manastırı ve yol üzerindeki 
Sertavul Geçidi'nin görülmesinden sonra İSTANBUL’a  dönüş yolculuğuna başlıyoruz.

ÖNEMLİ:
Turu satın alan misafirlerimiz,   Milli Park-Ören Yeri ve Özel Alan girişleri
Alan Kılavuzluk ve Apranti Hizmetleri  için kişi başı     60.-   TL     ödemekle 
yükümlüdür. Bu ücret rehber tarafından araçta toplanacak olup zorunludur

Fiyata dahil olan hizmetler                                                                    :
(1)  Gece Konaklama
(1) Sabah Kahvaltısı
(1) Akşam Yemeği
Lüks araçlar  ile ulaşım
Rehberlik hizmetleri
Araç içi ikramlar
1618 Sayılı yasa gereği zorunlu sigorta

Fiyata dahil olmayan hizmetler                                                            :           
İlk gün yolda alınan Sabah Kahvaltısı
Öğlen yemekleri
Tüm yemeklerde alınan içecekler
Mola yerlerinde alınan yiyecek ve içecekler
Müze-ören yerleri özel alan girişleri
Tur harici tüm harcamalar

GENEL BİLGİLER :
* Bu turumuz 1 gecesi otel konaklamalı 2 gündür. Çocuk indirimleri aynı odada 
kalan anne-baba yanında geçerlidir.
*   Rehberimiz programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde 
değişiklik yapabilir. Turlarımız otel, ulaşım, tur programı ve rehberlik hizmetleri 



ile bir bütündür ayrı ayrı düşünülemez. Tur içersinde kullanılmayan ulaşım, 
konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez. Rezervasyon esnasında 
koltuk sözü verilemez. Tur öncesi ve tur içinde hava muhalefeti nedeniyle 
yapılamayan turlarda acentemizin sorumluluğu yoktur. 
* 02 yaş çocuklara koltuk alınması halinde 80.- TL ücret talep edilir.
*  Acente, yeterli kişi sayısı oluşmadığı taktirde haber vermek koşulu ile turu 
iptal etme hakkını saklı tutar.
* Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 10-15 kişi arası özel dizayn 
minibüsle, 15-29 kişi arası lüks küçük otobüs (midibas), 29 kişi üzeri ise 46 
veya 55 kişilik özel Turizm araçlarıyla yapılacaktır. Büyük araç garantisi 
verilmez. 
* Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, ön veya arka koltuk garantisi verilmez.
Koltuk numaraları kesin kayıt sırasına göre verilir.

DİKKAT!! 1618 nolu yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek 
hizmetlerinden biri veya birkaçının bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence gibi 
her türlü organizasyonu kapsayan faaliyetleri ancak TURSAB üyesi Seyahat 
Acentaları yapabilir. Dernekler, vakıflar, klüpler, okullar, resmi ve özel kurumlar
Acentalar olmaksızın tur ve yukarıdaki faaliyetleri düzenleyemez. Lütfen 
gezinizin Türsab üyesi Acentalar ile yapıldığına emin olunuz. Hukuk devleti 
vatandaşların duyarlılığı ile işler.

Bu tur programı, Emreli Turizm tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Programın 
kopyalanması, yayınlanması yasaktır. Tüm hakları Emreli Turizm’e aittir. Turizm 
sektöründe oluşturulan kopyalarından Emreli Turizm sorumlu tutulamaz. 
Kopyalanan Tur Programlarının tespiti durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Tur
programımız, 6502 numaralı tüketici kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.


