KASTAMONU SİNOP SAFRANBOLU
HER HAFTASONU CUMA AKŞAMI HAREKET
1 GECE - 2 GÜN
Hareket Saatleri ve Yerleri
23.00 İncirli Alfemo Mağazası Önü
23.30 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü
24.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü
Hareket Cuma akşamı : Belirlenen yerlerden hareket ile seyahatimize başlıyoruz. Normal hava ve yol
koşullarında 5 saat sürecek yolculuğumuzun ilk durağı Safranbolu.
1.Gün: Sinop – Kastamonu :
Sabah saatlerinde ulaşacağımız Sinop’ da (Ekstra) alacağımız Sabah kahvaltısı sonrası Tarihi Sinop Kalesi’nin iç
kale bölümünün 1887 yılında resmi olarak cezaevine dönüştürülmesiyle kurulan Sinop Cezaevi, Cezaevi
gezimizin ardından yürüyerek yapacağımız gezimizde Sinop ve çevresindeki arkeolojik kazılarda bulunan
eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi’ni, 18. yüzyılda inşa edilen ve dönem estetiğini en iyi şekilde yansıtan
bir konakta bulunan etnografya Müzesi’ni, kazıları hala devam eden Balat Kilisesi’ni gezdikten sonra sahilde
vereceğimiz serbest zamanda dinleniyoruz. Son durağımız Orman ve denizin muhteşem bir plajla birbirinden
ayrıldığı Sinop’ a 9 km. mesafede yemyeşil ormanı, denizin bir nehir gibi kara içine girdiği tabiat harikası
Hamsilos Fiyordu gezimiz sonrası Kastamonu’ ya hareket ve konaklama, akşam yemeği otelimizde.
2.Gün: Kastamonu – Yörük Köyü – Safranbolu -İstanbul
Sabah kahvaltı sonrası otelimizden ayrılıyoruz. Kastamonu Cumhuriyet Meydanı’nı, Saat Kulesi’ni, 1876-1881
yılları arasında yapılan Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi’ni, Kastamonu Arkeoloji Müzesi’ni gezdikten sonra
Safranbolu’ ya hareket ediyoruz. 1 ,5 saatlik yolculuk sonrasında özgün mimarisini korumuş, ünlü sopranomuz
Leyla Gencer’in baba ocağı olan Yörük Köyü’ne varıyoruz. Tarihi çamaşırhanenin gezilmesi sonrası
Homeros’un İlyada destanına konu olmuş,5000 yıllık bir tarihe sahip, Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınmış
Safranbolu’yu keşfetmek üzere Rum ve Türk Mahallelerini gezmeye başlıyoruz.
Hükümet Konağı ve Saat Kulesi’nin Hıdırlık Tepesi’nden panoramik olarak görülmesi sonrası Köprülü Mehmet
Paşa Cami, bir müze ev olan Kaymakamlar Evi, İzzet Mehmet Paşa Cami, Demirciler, Bakırcılar ve Yemeniciler
Arastası’nı geziyoruz. Meşhur Safranbolu lokumlarının tadına bakma fırsatı elde edeceğimiz alışveriş molamız
sonrası, İstanbul’a dönüş için hareket ediyoruz. Misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması ve başka
turlarımızda görüşmek üzere vedalaşıyoruz.
İki ve üç kişilik odada kişibaşı
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.
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.

