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Tur Programı 

1.Gün: Gece Yolculuğu 

05:30 Ankara Armada Karşısı Söğütözü Ulusoy Tesisinden siz değerli misafirlerimizle buluşup. 

Kapadokya bölgesine doğru hareket ediyoruz.  

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 coğra güzellikleri fotoğra adıktan 

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 fotoğra ıyoruz. 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 

3.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 (ekstra) bir saatlik bir tur 
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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) Önemli 

Bilgiler: 

Tur esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Lütfen ısrarcı olmayınız. 

Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından belirtilen saatlerde hareket eder, hareket saatinden 

en az 5 dakika önce hareket noktasında hazır olunuz. Araçlarımız hareket saatinde hareket etmektedir. Geç 

kalan ve tura katılamayan misa rlerimiz herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. 

Tura katılım tarihinden önce tur görevlisi personelin iletişim numarası rezervasyon esnasında vermiş 

olduğunuz telefon numaranıza kısa mesaj olarak gönderilecektir. Vermiş olduğunuz iletişim numarasının 

doğru olmasına dikkat edeniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafınıza aittir.  

18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı 

durumlarda, tura katılım için gerekli olan muva akatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında 

bulundurulması zorunludur.  

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. Programda belirtilen 

oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir.  

Turumuz; rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup ayrı düşünülemez. Kullanılmayan 

ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur 

farklı bir tarihe ertelenebilir ya da iptal olur. Böyle bir durumda misa rlerimize 1 (bir) gün öncesinden bizzat 

haber vermekle yükümlüdür. Asgari Katılımcı Sayısı 25 Kişi dir.  

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) ve ya misa rlerimizin rehberimizin verdiği 

zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden gezinoks.com 

kesinlikle sorumlu değildir.  

Turların dönüş saatleri tra k yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir, net ve kesin dönüş saati 

verilmemektedir.  

Konaklamalı turlarda 0–6 yaş çocuk indirimi iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır.  

T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misa rlerimiz bu turumuzda ayrıca fark ödemez. Müze kart 

uygulamasının T.C vatandaşlarına özel bir uygulama olması nedeniyle müze kart verilmez. En son yayımlanan 

sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. Tavsiyeler: 

Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir.  

Gece için yanınıza hırka vb. bir kıyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacağımız için dudak koruyucu krem ve şapka, 

yapacağınız alışverişler için küçük bir çanta ve tabi en önemlisi fotoğraf makinesi ve yedek hafıza kartı ve şarj 

kiti yedek batarya yanınıza almayı unutmayınız. Rezervasyon Detayları: 
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Yaptırmış olduğunuz rezervasyon sonucunda belirtmiş olduğunuz mail adresinize Tur Kayıt onayınız 

gönderilecektir. Tur Kayıt onayı tarafınıza ulaştıktan sonra turumuza katılım sağlayabilirsiniz.  

İnternet üzerinden yaptırmış olduğunuz rezervasyon sonucunda belirtmiş olduğunuz mail adresinize Tur Kayıt 

onayınız gönderilecektir. Tur Kayıt onayı tarafınıza ulaştıktan sonra turumuza katılım sağlayabilirsiniz. Tur 

onay maili almayan misa rlerimiz turumuza katılım sağlayamaz.  

Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler eksik 

verildiği takdirde oluşabilecek olası aksiliklerde Gezinoks sorumlu değildir.  

Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz.  

Kullanılacak Araçlar: 

Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısı ve yol koşullarına göre belirlenmektedir.  

38 kişi ve üzeri Otokar Doruk Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Sa r, Neoplan 

Tourliner-Cityliner 

31 kişiye kadar lüks Otokar Sultan Maxi 

27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 

15 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen Crafter araçlar kullanılır.  

Önemli Bilgiler Fiyata Dahil Olan Hizmetler 

Gidiş - Dönüş Ulaşım  

1 Gece Otel Konaklaması 

1 Açık Büfe Sabah Kahvaltısı 

1 Açık Büfe / Set Menü Akşam Yemeği 

Zorunlu Seyahat Sigortası 

Profesyonel Rehberlik Hizmeti 

Tüm Çevre Gezileri 

Araç içi İkramlar 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler 

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. 


