
    

 
EĞİRDİR GÖLÜ – SAGALASSOS ANTİK KENTİ - SALDA GÖLÜ  
AKDAĞ TABİAT PARKI – ULUBEY KANYONU – KULA – BİRGİ 

 
EYLÜL – EKİM AYLARINA ÖZEL HAFTASONLARI / 1 GECE – 2GÜN 

 
Hareket Noktaları ve Saatleri       
20.00 İncirli Alfemo Mağazası Önü 
20.30 Mecidiyeköy Yapı Kredi Önü 
21.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 
 
Hareket : Yukarıda belirlenen hareket noktalarından siz değerli konuklarımızı alarak İzmit – Bozüyük – 
Kütahya – Afyon – Isparta güzergahını takiben Eğirdir Gölü’ne doğru gidiyoruz. 
 

1.Gün :  Eğirdir Gölü – Sagalassos Antik Kenti – Salda Gölü – Sandıklı  
Sabah erken saatlerde ekstra olarak kahvaltı alacağımız Eğirdir Gölü’ne geliyoruz.  Rüzgara ve ışığa 
göre renk değiştirebilen ve “yedi renkli” diye anılan Eğirdir Gölü’nü ve civarını gezmek için 
kahvaltıdan sonra serbest zaman veriyoruz. Tarihi Kalesi, Hızır Bey Medresesi ve 
yarımadayı  gördükten sonra rotamızı Sagalassos Antik Kenti’ne çeviriyoruz. 1450 metrede kurulmuş 
Roma dostu kenti geziyoruz. Kent Konağı, Roma Hamamları, Antik Tiyatrosu, Meclis Binası, Balık 
Pazarı, Neon Kitaplığı ve Antoninler Çeşmesi görülecek yerler arasındadır. Sagalassos Antik Kenti 
gezisinden sonra Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne hareket ediyoruz. Rehberimizden Salda 
Gölü’nün muhteşem hikayesini dinledikten sonra, dileyenler fotoğraf çekebilir, dileyenler göle 
girebilir. Gezimizin sonunda otele hareket. Akşam yemeği ve geceleme otelde. SANDIKLI  
 

2.Gün : Akdağ Tabiat Parkı – Yılkı Atları - Ulubey Kanyonu – Cam Teras  - Kuladokya  
Birgi - İstanbul  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası ilk durağımız Akdağ Tabiat Parkı olacaktır. Burada 
Anadolu’ da özgürce dolaşan Yılkı Atlarını görebiliyoruz ve seyrediyoruz. Buradan Ulubey Kanyonu’ na 
geçiyoruz. Arizona Büyük Kanyon’dan sonra dünyanın en büyük 2. Kanyonu olan, Ulubey Kanyon Cam 
Teras’a gidiyoruz. Seyir terasında vereceğimiz fotoğraf molası sonrasında, serbest zaman ve 
sonrasında Kula’ ya hareket ediyoruz. Kuladokya Peri Bacaları’nın oluşumlarını ve yapılarını 
rehberimizden dinledikten sonra fotoğraf molası veriyoruz. Çevre gezisi ardından Ödemiş'in şirin 
beldesi Birgi’ ye geçiyoruz. Birgi' nin doğal ürünleri ve zeytinyağları ile yapılan yemeklerini yedikten 
sonra, ipek dokumacılığı ve incirleriyle ünlü, Osmanlı dönemi sivil mimarisinin en özenli örneklerini 
hala barındıran Birgi' de yapacağımız gezi esnasında keyifli zamanlar geçirecek ve Ege'nin gizli kalmış 
güzelliklerinden ayrılmak istemeyeceksiniz. Gezimiz bittikten sonra Akhisar, Balıkesir, Bursa güzergahı 
üzerinden dönüşümüz olacaktır. Bir başka Paytur gezisinde buluşmak üzere vedalaşıyoruz. 
 
İKİ VEYA ÜÇ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI FİYATTIR. 
TEK KİŞİ FARKI : 80.-TL 
 
Fiyata Dahil Olan Hizmetler                            
Gidiş Dönüş ulaşım 
Programda belirtilen çevre gezileri 
Sandıklı’ da 1 gece  yarım pansiyon (akşam yemeği ve sabah kahvaltısı) konaklama 
Otelde 1 adet açık büfe/set menü akşam yemeği 
Otelde 1 adet açık büfe kahvaltı 
 
 



 
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler                           
İlk gün sabah kahvaltısı 
Öğle yemekleri ve içecekler 
Ekstra harcamalar  
Müze ve Ören yerleri girişi / Müze Kart 
 
EK BEDEL: Turu satın alan misafirlerimiz rehberlik hizmetleri, feribot ücretleri, otoyol geçişleri, 
otopark ücretleri, ara transferler için kişi başı 90.-TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber 
tarafından araçta toplanacak olup zorunludur. Tur ücreti ve ek bedel ücreti, paket tur kapsamında 
bir bütündür, ayrı ayrı düşünülemez. 
 
ÖNEMLİ NOT :  Rehber, tur programında gezilecek yerler aynı kalmak şartı ile turun daha verimli 
hale gelmesi için tur günlerinde değişiklik yapabilir. Promosyon turda sadece tarih değişikliği 
yapılır. Acente, gerekli durumlarda yeterli kişi sayısı olmadığı zaman tura 2 gün kala turu erteleme 
hakkına sahiptir. Aksi belirtilmedikçe bayram ve özel günlerde geçerli değildir. 
 
Turumuzun 1 gecesi otel konaklamalı olup, 1 gecesi yolda geçer ve toplam 3 gündür. Çocuk 
indirimleri aynı odada kalan anne-baba yanında geçerlidir. 02 yaş çocuklara koltuk alınması halinde ve 
03-05,99 yaş çocuklarda toplam tur bedelinin %50 si talep edilir. 06-11,99 yaş çocuklarda toplam tur 
bedelinin %75 i talep edilir. Bu bedeller ARAÇTA REHBERE ödenir. 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME / TUR ESNASINDA 
- Tur esnasında yaşanabilecek Resmi ve İdari tatillerdeki yoğunluğa bağlı beklemeler; Müze ören 
girişleri, Restoranlar, Feribot, Köprü, Araç Trafiği gibi mücbir sebeplerden dolayı Acentemiz Rehber, 
Tur Lideri Sorumlu değildir. 
- Tur sırasında ihtiyacınız olabilecek malzemeleri ( mevsimlik kıyafetler, yedek tişört, çorap vb. ayrı bir 
sırt çantası, poşet vb). bir şeyin içinde her zaman yanınızda bulundurunuz. 
- Herhangi bir ihtiyacınızda lütfen rehberinize danışınız ve tavsiye alınız. 
- Herhangi bir probleminizde ( sağlık, ilaç temini vb. ) lütfen rehberinize bilgi veriniz. 
- Rehberinizin uyarılarını, ören yerlerinde olan uyarı tabelalarında olan uyarı ve dikkat çekilmesi 
istenilen noktaları lütfen dinleyip okuyunuz. 
- Grup ile toplu olarak yapılan gezi ve aktivitelerde gruptan ayrılmak isteyip, kendiniz vakit geçirmek 
isterseniz lütfen öncesinde rehberinize bilgi veriniz. 

KURALLAR 
- Acente, yeterli kişi sayısı oluşmadığı takdirde haber vermek koşulu ile turu iptal etme hakkını saklı 
tutar. 
- Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 10-15 kişi arası minibüsle, 15-35 kişi arası küçük 
otobüs (midibus), 35 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. 
- 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. 

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.) 

 



 

Diğer Tur Bilgileri 
- Müze Kart Tur fiyatına dahil değildir. Müze Kart’ın geçerli olduğu Müze ve Ören Yerleri  ve tüm Özel 
Müze (Belediye, İl Özel İdare vs.) girişleri tur ücretine dahil olmayıp, ödemeleri tur katılımcılarına 
aittir. 
- Paket Fiyatlarımız Otel, ulaşım ve çevre gezilerini kapsamaktadır. 
- Mola Yerleri: Çevre yolu üzerindeki dinlenme tesisleridir. 
Mola Yerlerimiz; yoğunluk, tadilat vb. gibi mücbir sebeplerden ötürü mevki ve hizmet standartları 
açısından aynı olmak kaydıyla değiştirilebilir. 
- Tur Programında yer alan gece turları gibi ekstra turlar kişi sayısı ve mevcut personelin şartlarına 
bağlı olarak gerçekleştirilir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlar tüm yolcuların katılımı olmasa dahi 
gerçekleştirilecektir. Ekstra turlarda; tura katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından 
şehre girmeden önce yer alan dinlenme alanlarına ve ya şehir merkezlerine yönlendirilecektir. Yol 
üzerinde yapılan ekstra turlara katılmak istemeyen yolcular, mola yerinde beklemeyi kabul ederek 
tura katılmışlardır. 
- Program zamanlamasında (gün içerisinde gezilecek yerlerin sırasında veya günler arasında) hava 
durumu, yol durumu vb. gibi nedenlerle rehber gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapabilir.  
- Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) ve ya misafirlerimizin rehberimizin 
verdiği zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden 
PAYTUR kesinlikle sorumlu değildir. 
- Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları 
ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
- Turumuzun Otelleri: Belirtilen tesis isimleri turumuzun konaklama önceliğinin bulunduğu tesislerdir. 
Müsaitlikler doğrultusunda otel isimleri turun kalkışından 48 saat öncesinde talep edilmesi 
durumunda bildirilecektir. 
Yoğunluk ve mücbir sebepler nedeniyle standart bakımından aynı olmak kaydıyla oteller değişiklik 
gösterebilir. Böyle bir durumda misafirlerimiz PAYTUR temsilcisi tarafından bilgilendirilir. 

Öneriler 
- Tura çıkılan bölgenin coğrafi yapısına, hava şartlarına ve tur konseptine uygun kıyafet, aksesuar ve 
ayakkabı (bot, terlik, sandaleti, su ayakkabısı, yüzme kıyafeti vb.) tercih edilmelidir. 
- Tur esnasında fotoğraf ve video çekme imkânı bulacağımızdan dolayı, bu cihazlara ait pil, 
Powerbank (taşınabilir güç kaynağı), şarj aleti, harici bellek gibi malzemeleri yanınıza almayı 
unutmayınız. 
- Tura çıkarken düzenli kullandığınız ilaçları yanınıza alınız ve mevsimsel ya da süreklilik arz eden 
(Alerjik, Kronik ve Kalıtsal) rahatsızlıklarınızı rehberinize bildiriniz. 
- Tura çıkarken kişisel bakım ürünlerinizi (şampuan, krem, diş macunu vb.)yanınıza almayı 
unutmayınız. 
- Tur esnasında otobüs içerisinde veya yanınızda bulundurmanız gereken eşyalar için sırt  çantası 
almayı unutmayınız. 
- Seyahat esnasında yolculuğu keyifli hale getirecek (tercihinize göre) kitap, dergi, müzik çalar vb. 
yanınıza alabilirsiniz. 


