
KAPADOKYA TURU 
GÜZEL ATLAR DİYARI 

NİSAN AYINDAN İTİBAREN 
HER HAFTASONU CUMA AKŞAMI HAREKET

1 GECE - 2 GÜN
Hareket Saatleri ve Yerleri                       
21.00 İncirli Alfemo Mağazası Önü
21.30 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü
22.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

Hareket  Cuma akşamı ;  
Siz değerli konuklarımızla belirtilen duraklardan alınarak tur için buluşma, Tem-Bolu-Ankara yoluyla hareketle 
yoldaki molalar ile Aksaray’a varış.

1. Gün : Paşabağları – Çavuşin – Zelve – Göreme – Dervent – Asmalı Konak – Avanos – Onyx Taş 
Atölyesi – Uçhisar – Güvercinlik – Üçlü Peribacaları – Türk Gecesi
Aksaray’da alınacak kahvaltının ardından Kapadokya’ya geçiş. ilk durağımız peribacası oluşumu ve gelişiminin 
en iyi görülebildiği, iki üç başlıklı peribacası örneklerinin yoğun olduğu, keşişler vadisi olarak da bilinen 
Paşabağları mevkinde gezi ve fotoğraf molası veriyoruz. Çavuşin, Zelve Açık Hava Müzesi’nin görülmesinin 
ardından öğle yemeği molası sonrası Göreme sınırlarında yer alan M.S 4. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar yoğun bir 
manastır hayatına ev sahipliği yapmış, kaya blokların içerisinde şapeller, kiliseler, mutfak ve yemekhane gibi 
bölümlerin bulunduğu Göreme Açık Hava Müzesine gidiyoruz. Rehberimizin anlatımları sonrası Aziz Basileus 
Şapeli, Yılanlı Kilise, Elmalı Kilise göreceğimiz yerler arasında.  Bir sonraki durağımız Hayal Vadisi olarak da 
adlandırılan oturan deve, fok balıkları gibi birbirinden farklı figürlere benzetilen, doğal oluşumların bulunduğu 
Dervent Vadisi olacak. Asmalı Konak ,  Buradan ayrıldıktan sonra, yöre insanı için atalarından kalma miras, 
Anadolu topraklarında çok uzun zamandır yaşayan bir el sanatı olan, çanak-çömlekçiliğin nadide örneklerini 
görmek için Avanos’ta bulunan çömlek atölyesine gidiyoruz. Çömlek atölyesinde yapılan bilgilendirme ve 
alışveriş sonrası Onyx Taş Atölyesi , muhteşem manzarası ile Kapadokya’nın zirvesi Uçhisar Kalesini ardından 
ilgi çeken tarihi ve geçmişten günümüze kadar vadiye adını veren, müthiş manzaraya karşı eskinin izlerini 
hissetmek isteyenlerin uğrak noktası Güvercinlik Vadisi’nde fotoğraf molası veriyor ve  bugünlük turumuzu 
sonlandırıyoruz .

2. Gün : Balon Turu – Narlıgöl – Yeraltı Şehri – Ihlara Vadisi – Tuz gölü – İstanbul
Sabah kahvaltı sonrası volkanik bir arazi içerisinde bulunan, doğal güzelliği ile Kapadokya’da termal turizm 
alanı olma yönünde ilerleyen, güzel manzarası ile ziyaretçilerine eşsiz kareler yakalama imkanı sunan 
Narlıgöl’de fotoğraf molası veriyoruz ve  akabinde yer altı şehrinin oyma esasıyla yapıldığı bilinip henüz nasıl 
alet kullanılarak yapıldığı, teknik kullanıldığı anlaşılmamış, yüzlerce odadan  oluşan, labirent şeklinde tünellere 
sahip Derinkuyu veya Kaymaklı Yer Altı Şehri  görülmesinin ardından Melendiz Çay’ı bitki örtüsü, kiliseleri ve 
şapelleriyle doğa, tarih ve kültür olgularının bir araya geldiği Ihlara Vadisi’ne hareket ediyoruz vadi gezimizin 
ardından  İstanbul’a hareket ediyor ve yol üzerinde bulunan Tuz gölünde kısa bir mola ardından sizleri aldığımız 
noktalara ulaştırıyoruz
Tek kişi farkı : 70.- TL
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Lüks Otobüslerle Ulaşım
Zorunlu Seyahat Sigortası
1 Gece Yarım Pansiyon Otel Konaklama
1 Açık büfe kahvaltı 
1 Açık büfe veya set menü akşam yemeği
Programda Yer Alan Çevre Gezileri

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Rehberlik Hizmetleri
Ekstra Harcamalar
Otelde Alınan İçecekler
Yolda Alınacak Sabah Kahvaltısı – Öğle Yemeği ve Akşam yemeği
Müze Ve Ören Yeri Girişleri



EK BEDEL :  Turu satın alan misafirlerimiz rehberlik hizmetleri, araçla toplu olan 
milli park girişleri, otoyol geçişleri, otopark ücretleri  için kişi başı 60.- TL 
ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber tarafından araçta toplanacak olup 
zorunludur.

BAYRAMLARDA GEÇERLİ DEĞİLDİR

GENEL BİLGİLER :
Bu turumuz 1 gecesi otel konaklamalı 2 gündür. Çocuk indirimleri aynı odada 
kalan anne-baba yanında geçerlidir.
02 yaş çocuklara koltuk alınması halinde 150.- 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.

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI
Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle satın alınan paket tur hizmetinin 
verilememesi halini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını 
karşılamaz.( Ferdi Kaza ve Mali Mesuliyet Sağlık sigortası misafire ait özel 
harcamadır.)

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


