
 
 
   
 
  
 
 

28 Ekim Kalkış 
 
1.GÜN / GECE YOLCULUĞU 
 
Grubun belirlediği yerden hareket ederek sabah saatlerinde bölgeye varış. 

 
 
2.GÜN - GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ - ÜÇGÜZELLER - SİNASSOS - UÇHİSAR - ÜRGÜP - ONYX Taş 
Atölyesi 

 
Sabah yolda ekstra olarak alınan serbest kahvaltı sonrası KAPADOKYA bölgesine giriş 
yapıyoruz. Eski adıyla Korama bugünkü adıyla Göreme Vadisi içinde yer alan GÖREME 
AÇIK HAVA MÜZESİ’ni gezmek üzere hareket ediyoruz. Müze içerisindeki muhtelif 
kiliseler (Elmalı Kilise, Azize Barbara Kilisesi, Aziz Basileus Kilisesi, Çarıklı Kilise), 
yemekhane, mutfak, kiler, şaraphane ve İncil’in baştan sona resmedildiği Tokalı Kilise 
göreceğimiz yerler arasında. ÜRGÜP içinde yapacağımız panoramik tur sonrasında 
ŞARAP MAHZENLERİni ziyaret ediyoruz. Daha sonra ise şapkalı peribacalarının en güzel 
örneklerinin bulunduğu, aynı zamanda bütün Kapadokya Bölgesi’ nin panoramik 
manzarasının izlenebildiği ÜÇGÜZELLER MEVKİİnde verilecek fotoğraf ve gezinti molası 
ile turumuza devam ediyoruz. Asmalı Konak dizisinin de çekildiği, Rum mimarisinin en 
iyi örneklerini görebileceğimiz - SİNASSOS - Mustafapaşa Köyü’ nü gördükten sonra 
bölgenin en yüksek noktası olan, muhtelif dönemlerde savunma amaçlı olarak 
kullanılmış ve tamamı doğal olarak oluşmuş bir kaya bloğunun oyulması ile Hitit Dönemi 

ile Ms.9.YY arasında ortaya çıkmış olan UÇHİSAR KALESİ'ni dışarıdan fotoğrafladıktan sonra bu günkü tur programımız bölgenin doğal 
kaynaklarından olan onyx taşının işlendiği Onyx Taş atölyesi ziyareti ile sona eriyor ve otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve geceleme 
otelimizde.  

 
 
KONAKLAMA: Kapadokya Otelleri 

 
3. GÜN - ÇAVUŞİN - PAŞABAĞI - AVANOS - Çanak/Çömlek Atölyesi - DERVENT VADİSİ - 
KIZILIRMAK - HACI BEKTAŞ - Dileyenlere Türk Gecesi Eğlencesi 

 
 
(Dileyen misafirlerimiz sabah erken saatlerde otelden alınarak BALON TURU 
yapabilirler. (– ekstra  -)  
 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısı sonrası kayaların oyulması ile elde edilmiş eski 
yerleşim birimlerinin yer aldığı ÇAVUŞİN ÖREN YERİ’ nin gezilmesinden sonra, çok başlı 
peribacalarının ve keşiş hücrelerinin görülebileceği PAŞABAĞI’ nda fotoğraf molası 
veriyoruz. Devamında değişik şekillere benzetilen peribacalarının bulunduğu DEVRENT 
VADİSİ’ni geziyoruz. Turumuz Cilalı Taş Devri’ nden beri aynı teknik ve malzeme ile 
çanak çömlek üretimi yapılan Avanos’a yapacağımız ziyaret ile devam ediyor. Bu 
ziyaretimiz sırasında Kızılırmak’ tan elde edilen çamurun işlenmesi ve çömlekçi çarkı 
başta olmak üzere çeşitli teknikler ile sanat eserlerine dönüştürülmesi konusunda 
bilgiler alıyoruz, arzu ederseniz alışveriş yapma imkânından faydalanıyoruz ve 
sonrasında Horasan’da dünyaya gelen Yeniçerilerin Piri Hacıbektaş Veli’nin Türbesinin 
de bulunduğu HACIBEKTAŞ (Ekstra gezi müze ören yeri ücretlerine dahil) ilçesine 

gidiyoruz. Son olarak dönüşte halı atölyelerinin gezilmesi ile bugünkü turumuz sona eriyor ve otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve 
geceleme otelimizde. (Dileyen misafirlerimizle yemek sonrası geleneksel Kapadokya Türk Gecesi seyrine gidiyoruz. ) 
 
KONAKLAMA: Kapadokya Otelleri 

 
 
 
 
 
 
 



 
4. GÜN - DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ - NARLIGÖL - IHLARA 
VADİSİ - TUZ GÖLÜ - DÖNÜŞ 
 
Otelimizde alınan kahvaltı sonrası hareketle ilk durağımız, düşman baskınlarından kaçan 
binlerce kişinin, aylarca yaşayabileceği şekilde düzenlenmiş bir mühendislik harikası olan 
Derinkuyu Yeraltı Şehri (Veya Kaymaklı Yeraltı Şehri). Narlıgöl Krater gölünü görerek 
yolculuğumuz devam ederken; güzergâhımız üzerinde, kanyon-vadi olan doğa harikası, 
Ihlara Vadisi’ne Ağaçaltı, Yılanlı gibi Kiliseleri görmek üzere vadiye iniyoruz. Vadi gezimiz 

sonrası bölgedeki gezimizi tamamlayarak dönüş yoluna geçiyoruz. Tuz Gölü kıyısında vereceğimiz fotoğraf molası ardından yolumuza 
devam ediyoruz. Akşam saatlerinde siz sayın misafirlerimizi diğer turlarımızda tekrar görüşmek üzere aldığımız noktalara bırakıyoruz.  
 

Program zamanlamasında Hava, Yol, vb... nedenlerle rehber gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. 
 

KOMİSYONLU Yetişkin Single Oda İlave yatak Çocuk 7-12 Çocuk 0 /6 

30 2599 ₺ 3199 ₺ 2300 ₺ 2050 ₺ 
1520 ₺ 

       

 
 
 
ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER  
   
> Otellerde 2 gece yarım pansiyon konaklama  
>Otellerde 2 açık büfe veya set menü sabah kahvaltısı 
>Otellerde 2 gece açık büfe veya set menü akşam yemeği  
>Lüks Araçlar ile ulaşım (Kişi Sayısına Göre Araç Detayları Aşağıda Yer Almaktadır.) 
>Rehberlik hizmetleri  
>Araç İçi Bardak Su 
>Tarya Tur Güvencesi 
>1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası 
 
ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER 
  
>Programda belirtilen tüm müze ören yeri vb. giriş ücretleri 
>Özel idare ve belediye işletmelerine ait giriş ücretleri 
>Programda belirtilen ilk gün sabah kahvaltısı  
>Programda belirtilen son gün akşam yemeği  
>Tüm öğle yemekleri  
>Tüm yemeklerde alınan içecekler  
>Ekstra belirtilen Tüm Organizasyonlar  
>Tüm özel harcamalar  
>Türk Gecesi Ekstra ( Güncel fiyatlar geçerlidir )  
>Balon Turu 
>Müze Kart (Turizm ve kültür bakanlığına bağlı müzelere girişlerde gereklidir.) 
   
ARAÇ: 
 
>46 Kişilik Otobüs  


