
Gezinoks Turizm
www.gezinoks.com

Tur İsmi: Kapadokya Turu
Konaklama: 1 Gece Otel Konaklaması

Konsept: Yarım Pansiyon

Ulaşım: Lüks Araçlar ile Ulaşım

Rehber: Tur Liderliği

Süre: 2 Gece 2 Gün

Rota: İstanbul Nevşehir Kapadokya

 TUR PROGRAMI

Kapadokya

1.Gün: Hareket Gece Yolculuğu.

22:00 Bakırköy Doğtaş Önü
22:30 Mecidiyeköy Mado Önü
23:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Yanı
23:30 Kartal Köprüsü Altı (Ankara Yönü)
00:00 Çayırova Mc Donald`s Önü
00:30 İzmit Halk Evi Önü

Belirttiğimiz saatte aracımızda gezinoks.com Rehberi ile buluşma ve Güzel atlar diyar
Kapadokya'ya yolculuğumuz başlıyor,

2.Gün: Kapadokya

Toplam uzunluğu 12 km. olan Melendiz Çayı’nın asırlar içinde aşındırdığı Ihlara Vadisine, tarihî adıyla
Peristremma’ya varıyoruz. Bu vadide bulunan kiliseleri ziyaret ettikten ve coğrafi güzellikleri fotoğrafladıktan
sonra ilk olarak Hititlerin inşa etmeye başladığı, Roma zulmünden kaçan ilk Hıristiyanların sığındığı
Derinkuyu Yer Altı Şehrine doğru yol alıyoruz. 7 km. çapı, 60 metreye varan derinliği ile 7 katlı bu
muhteşem yapı eminiz ki, uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek.

Ardından Avanos’a geliyor ve dış mimarisi ile geleneksel Selçuklu kervansaraylarını andıran Han Restoran’da 
öğle yemeği (ekstra) molası veriyoruz. Sonrasında belirlenen saatte hareket hareket edip Onyx Doğal Taş
Atölyesi’ne varıyoruz. Ruh ve beden sağlığı için sayısız yararları olan bu taşın yapısı ile ilgili bilgi aldıktan 
sonra alışveriş için serbest zaman veriliyor.
Bir sonraki durağımız Dervent… Kayaçların ve peribacalarının hayvan biçiminde erozyona uğrayarak 
oluşturduğu ilgi çekici yapıları fotoğraflıyoruz. Üzümleriyle meşhur olan ve bağcılığın yaygın olduğu bölgede pek 
çok aile işletmesi şarap imalathanesi bulunuyor. Bu atölyelerden birini ziyaret edip üzümler ve şarap 
üretimi hakkında bilgi aldıktan sonra otelimize giriş yapıyoruz.
Akşam yemeği sonrası Türk Gecesi (ekstra) düzenleniyor.

Kahvaltı Ekstra
Öğle Yemeği Han Restoran vb (ekstra)
Konaklama: 3* ve 4* Otellerde konaklama

http://www.gezinoks.com/


2.Gün: Kapadokya
Güzel atlar diyarında yeni günü günaydınlayıp otelimizde aldığımız açık büfe kahvaltı sonrasında ilk durağımız Üç
Güzeller Peri Bacaları. Burada verilen serbest zamanın ardından 2000’li yılların efsane dizilerinden olan 
Asmalı Konak’ın çekildiği konağı ziyaret ediyoruz.

Sonrasında Göreme Açıkhava Müzesi’ne hareket ediyoruz. İlk olarak St. Basil, St. Barbara, Elmalı, Yılanlı, 
Yemekhane ve Çarıklı kiliselerini gezdikten sonra Uranos Restoran’da öğle yemeği (ekstra) molası veriyoruz.
Bölgenin ünlü yemeği olan ve ziyaretçilerin doyamadığı testi kebabını yiyoruz. Yemek sonrasında 3000 
tecrübenin ürünü ve yöreyle özdeşleşmiş olan çanak yapım sanatının inceliklerini görmek ve yerinde 
denemek için verilen serbest zamanın veriyoruz.

Ardından deneyimli rehberlerimizle beraber ATV’lerle bir saatlik bir tur gerçekleştiriyoruz. Peribacalarının 
bize eşlik ettiği bu turun ardından otobüslerimize biniyor ve dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Ankara 
üzerinden Bolu’ya varıyoruz. Bolu’da verilen ikinci mola sonrası gece saatlerinde İstanbul’a 
ulaşıyoruz.

Sizleri aldığımız noktalara bırakarak bir sonraki turumuzda görüşmek üzere vedalaşıyoruz.

Kahvaltı: Tur ücretine dâhil, otelde açık büfe veya set menü (Tüm içecekler ekstra)
Öğle Yemeği: Uranos Restoran vb (ekstra)

Akşam Yemeği: Mola tesisinde (ekstra)

İptal ve İade Güvence Paketi

İptal Güvence Paketi satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, 
hiçbir neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur 
ücretinin tamamı, hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır. Konaklamalı turlarda 
sigorta bedeli 3 gün konaklamaya kadar 25 TL 4 gün ve üzeri konaklamalarda 40 TL dir.Tüm Kültür turları 
ürünlerimizde
kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa sunulmuş olan paket tur içindeki rezervasyon sayısı
yükseldikçe (Turun doluluk oranı arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu durumda ön 
ödeme almadan fiyat sabitleme yapılamamaktadır.Yeterli katılım oluşmadığında en yakın hareket 
noktasına
biletleme yapılarak misafirlerimizin tura katılımı sağlanabilir. Tur bitiminde varılacak saatler ile alakalı bilgiler 
paket programda yazdığı gibi olup, mücbir sebeplerle gelişecek gecikmelerden Gezinoks sorumlu değildir.
Misafirlerimiz alındığı noktalarda bırakılacaktır. Trafik Kanunu gereğince araçta bulunulan tüm seyahat
sürecinde emniyet kemeri takılması zorunlu olup, aksi haldeki durumlarda Gezinoks sorumluluğu
yoktur.Araç  içerisindeki kişisel tüm eşyaların sorumluluğu mola vb. yerlerde kişiye aittir. Gece Turları,
Ekstralar; Tüm Gece Turları Ekstra Olup Katılıma ve Kişi Sayısına Bağlı Olarak gerçekleştirilir.

Fiyatlarımıza Dahil Olan Servislerimiz:
Lüks Araçlarla Ulaşım
Hereke'de Serpme Kahvaltı
Tur Liderliği
1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası
Tüm Çevre Gezileri
Araç içi İkramlar



Fiyatlarımıza Dahil Olmayan Servislerimiz:
İlk Gün Sabah Kahvaltısı
Öğle Yemekleri
Kişisel Harcamalar
Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar
Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri
Gezi süresince otoyol,oto park kişi başı 100,00 TL kayıt ile birlikte Acenteye nakden ödenecek olup

zorunludur.

Önemli Bilgiler:

Paket fiyatlarımız otel, ulaşım ve çevre gezilerini kapsamaktadır. Tur Paketlerinde uygulanan çocuk indirimleri iki 
yetişkin yanında tek bir çocuk için kullanılır. 0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir. 
Turumuz; rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup ayrı düşünülemez. 
Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez. Konaklama bölgelerinde ve 
otellerinde
yoğunluğa göre aynı standartlarda olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir. Mola yerlerimiz; yoğunluk, 
tadilat vb. gibi mücbir sebeplerden ötürü mevki ve hizmet standartları açısından aynı olmak kaydıyla 
değiştirilebilir.
Rehber hava koşulları ve olumsuz yol durumu gibi gerekli gördüğü takdirde, tüm programı 
gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına 
sahiptir.Mücbir sebeplerden
(hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden gezinoks 
kesinlikle sorumlu değildir. 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. Yol üzeri yapılacak olan ekstra turlarda; tura katılmayacak 
olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından şehre girmeden önce yer alan dinlenme alanlarına 
veya şehir
merkezlerine yönlendirilecektir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlara katılmak istemeyen yolcular, mola yerinde 
beklemeyi kabul ederek tura katılmışlardır. Rezervasyon esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve
garantisi verilemez. Rezervasyona girilen ulaşım ve otel notlarının garantisi yoktur.
Uzun turlarımızda her gün sıra atlayacak şekilde yer değişimi (Rotasyon) olmaktadır. Kısa turlarımızda
rotasyon uygulanmaz. Bu uygulama en az 4 (Dört) gece konaklamalı turlarda geçerlidir. Araçlarda 
bulunan 3 ve 4 numaralı koltuk rehber ve yardımcısına aittir. Uçaklı Turlarımızda, Uçak ile ilgili bölümlerde 
havayolu sözleşmesi geçerlidir. İptal Sigortaları Uçak ulaşımını kapsamaz. Turlarımızda kademeli fiyat 
sistemi
mevcuttur. İlan edilen fiyat en düşük sınıftan açılan fiyattır. (Uçaklı tur programlarında 'ekonomik 
sınıf'
kullanılmaktadır.)Turumuzda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde; iptal hakkı tur hareket tarihinden 3 
gün öncesine kadar gezinoks de saklıdır. Böyle bir iptal durumunda gezinoks misafirlerine bizzat haber 
vermekle yükümlüdür. 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile 
beraber tura
katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında 
bulundurulması zorunludur. Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli
kullanımda
bulundukları ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.1618 nolu zorunlu seyahat 
sigortası kapsamı Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. 
Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır. İptal 
Güvence Paketi satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir
neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur ücretinin
tamamı, hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır. Tüm Kültür turları 
ürünlerimizde kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa sunulmuş olan paket tur içindeki 
rezervasyon sayısı
yükseldikçe (Turun doluluk oranı arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu durumda ön 
ödeme almadan fiyat sabitleme yapılamamaktadır. Yeterli katılım oluşmadığında en yakın hareket 



noktasına
biletleme yapılarak misafirlerimizin tura katılımı sağlanabilir. Tur bitiminde varılacak saatler ile alakalı bilgiler 
paket programda yazdığı gibi olup, mücbir sebeplerle gelişecek gecikmelerden gezinoks sorumlu değildir.
Misafirlerimiz alındığı noktalarda bırakılacaktır. Trafik Kanunu gereğince araçta bulunulan tüm seyahat
sürecinde emniyet kemeri takılması zorunlu olup, aksi haldeki durumlarda gezinoks sorumluluğu yoktur. 
Araç içerisindeki kişisel tüm eşyaların sorumluluğu mola vb. yerlerde kişiye aittir. 
Gece Turları, Ekstralar; Tüm Gece Turları Ekstra Olup Katılıma ve Kişi Sayısına Bağlı Olarak değişiklik 
gösterebilir.

İptal ve İde Güvence Paketi
İptal Güvence Paketi satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, 
hiçbir neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur 
ücretinin tamamı, hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır. Konaklamalı turlarda 
sigorta bedeli 3 gün konaklamaya kadar 25 TL 4 gün ve üzeri konaklamalarda 40 TL dir.Tüm Kültür turları 
ürünlerimizde
kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa sunulmuş olan paket tur içindeki rezervasyon sayısı
yükseldikçe (Turun doluluk oranı arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu durumda ön 
ödeme almadan fiyat sabitleme yapılamamaktadır.Yeterli katılım oluşmadığında en yakın hareket 
noktasına
biletleme yapılarak misafirlerimizin tura katılımı sağlanabilir. Tur bitiminde varılacak saatler ile alakalı 
bilgiler paket programda yazdığı gibi olup, mücbir sebeplerle gelişecek gecikmelerden Gezinoks sorumlu 
değildir.
Misafirlerimiz alındığı noktalarda bırakılacaktır. Trafik Kanunu gereğince araçta bulunulan tüm seyahat
sürecinde emniyet kemeri takılması zorunlu olup, aksi haldeki durumlarda Gezinoks sorumluluğu 
yoktur.Araç içerisindeki kişisel tüm eşyaların sorumluluğu mola vb. yerlerde kişiye aittir. Gece Turları, 
Ekstralar; Tüm Gece Turları Ekstra Olup Katılıma ve Kişi Sayısına Bağlı Olarak gerçekleştirilir.

Kullanılacak Araçlar:
16 Kişilik: Volkswagen Crafter & Mercedes Sprinter
27 Kişilik: Otokar Sultan Maxi & Isuzu Novo Lux
35 Kişilik: Otokar Sultan Mega
46 Kişilik: Mercedes Travego / Tourismo & Man Fortuna & Neoplan Tourliner / Cityliner & Mitsubishi Safir


