
ISPARTA EĞİRDİR BURDUR

SALDA TURU HER HAFTASONU

CUMA AKŞAMI HAREKET 1 GECE -

2 GÜN

Hareket Saatleri ve Yerleri
20.30 İncirli Alfemo Mağazası Önü
21.00 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü
21.30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

HAREKET : Belirtilen buluşma noktalarından siz değerli konuklarımızı alıyor ve 
SAKARYA –
BİLECİK – KÜTAHYA – AFYON - DİNAR güzergahında gerekli molaların 
verileceği gece yolculuğumuza başlıyoruz.

1. GÜN : Sabah yol güzergahında alacağımız kahvaltı sonrası ISPARTA’ya hareket 
ediyoruz. Önce ISPARTA’ya Gül’ü getiren GÜLCÜ İSMAİL EFENDİ HEYKELİ, 
SÜLEYMAN DEMİREL
HEYKELİ ve GÜL HEYKELİ’ni görüyoruz ve fotoğraflarımıza ekliyoruz. Ardından, 
ISPARTA merkezde serbest zaman veriyoruz. Buranın meşhur, Gül Suyu , Gül 
Lokumu , Gül Sabunu alışverişlerimizi yaptıktan sonra, Eğirdir yarımadasındaki 
otelimize müsaitlik durumuna göre yerleşip biraz dinleniyoruz. Sonrasında yedi 
renkli göl olarak adlandırılan Eğirdir Gölü'nün
yanında kurulan ve tarih boyunca kervan yollarının önemli bir durağı olan Eğirdir'i 
geziyoruz. İlk olarak M.Ö 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Eğirdir Kalesi, portali ile
dikkat çeken Dündarbey Medresesi, kemer üzerine yapılan örneğiyle Anadolu'da 
başka örneğine rastlanamayan Hızırbey Cami ziyaret edeceğimiz yerlerden bazıları. 
Göl kenarında
vereceğimiz çay molasının ardından otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve 
konaklama otelimizde.

3. GÜN : Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından BURDUR’a geçiyoruz. Zengin 
buluntuları ile güzel bir müze olan BURDUR ARKEOLOJİ MÜZESİ’ni geziyoruz. 
Sagalassos heykellerini, Hacılar, Kremna, Bubon gibi yerlerden getirilen 
buluntuları, Burdur Saat Kulesini görüyoruz.
BURDUR Panoramik şehir turumuzu tamamlıyarak, öğle yemeği için mola
veriyoruz. Turumuzun devamında, BURDUR GÖLÜ’nün manzarası eşliğinde, 
HACILAR KÖYÜ’nden ilerleyerek, rehberimizden buranın tarihi geçmişi hakkında 
bilgi alıyoruz.
Sonrasında, YARIŞLI GÖLÜ’nüde görerek, Türkiye’nin en derin ve berrak göllerinden
biri olan SALDA GÖLÜ’ne varıyoruz. Şehir gürültüsünden uzak, sessiz ve sakin, 
huzur verici bu
ortamın, tertemiz havasını soluyarak, muhteşem manzaraya karşı akşam çaylarımızı
keyifle içiyoruz. Ardından, SERİNHİSAR-DENİZLİ-AYDIN üzerinden uygun molalarla 
gece geç
saatlerde İSTANBUL’a varıyoruz.

İki ve üç kişilik odada kişibaşı 
fiyatlardır. Tek kişi farkı : 70.- 
TL



Fiyata Dahil Olan Hizmetlerimiz
Lüks araçlar ile ulaşım
Isparta’da 1 Gece 
Konaklama 1 açık 
büfe sabah 
kahvaltısı
1 açık büfe veya set menü 
akşam yemeği Seyahat 
sigortası
Programda belirtilen tüm çevre gezileri



Fiyata Dahil Olmayan Hizmetlerimiz
Rehberlik hizmetleri
Şahsi Harcamalar 
Öğle Yemekleri
Müze ve Ören yeri girişleri
Milli Park Girişleri

EK BEDEL : Turu satın alan misafirlerimiz rehberlik hizmetleri, araçla toplu olan milli park
girişleri, otoyol geçişleri, otopark ücretleri için kişi başı 90.- 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.


