
 

 

 
 

 
  

 
KAPADOKYA TURU 

IHLARA VADİSİ-DERİNKUYU YER ALTI ŞEHRİ-SELİME KATEDRALI GAZİEMİR YER ALTI ŞEHRİ- NARLI 
GÖL-GELVERİ  
30.09.2017 cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı saat 00.30 da oda önünden hareket. Kayseri veya 
Pozantı üzeri yolculuğumuzu tamamlıyoruz. Konaklama yapacağımız otelde kahvaltı molası ve ardından 
gezimiz başlıyor. İç Anadolu'nun en yüksek dağlarından biri olan Hasan Dağının eteklerindeki içerisinde 
105 tane kilise barındıran IHLARA VADİSİ yürüyüşümüzün ardından bölge tarihi ve o devirdeki sosyal 
yapıyı, yaşam tarzını gösteren yöredeki yer altı şehirlerinin en büyüğü DERİNKUYU Yeraltı şehrini 
geziyoruz. Selime Katedralini ve Gaziemir yer altı şehrini gezdikten sonra Nevşehir’e hareket ediyoruz. 
Kaymaklı Crystal Otele akşam yemeği ve konaklama için yerleşiyoruz.  
 
GÜVERCİNLİK VADİSİ-GÖREME PANORAMA-GÖREME AÇIKHAVA MÜZESİ-ÜÇ GÜZELLER-ÜRGÜP-
AVANOS-DERVENT VADİSİ-PAŞABAĞI VADİSİ-ZELVE  
01.10.2017 Pazar günü Otelimizde alınacak kahvaltıdan sonra saat 08:30 da otelden hareket ve 
ardından güvercinlik vadisi ve ardından Göreme‘nin eşsiz güzelliği eşliğinde çay keyfi yapıyoruz. 
Göreme açık hava müzesini geziyoruz. Üç güzelleri de gezdikten sonra Ürgüp’te öğle yemeği molası 
veriyoruz. Öğle yemeği sonrası Turasan şarap mahzenlerini tanıdıktan sonra Avanos’a gitmek üzere 
yola çıkıyoruz. Avanos seramik çanak çömlek atölyelerinde gösteri ve Kızılırmak kenarında çay molası 
veriyoruz. Zelve, Dervent, Paşa bağlarını gezdikten sonra Kayseri üzeri Gaziantep’e hareket ediyoruz. 
Kayseri’de istenmesi halinde akşam yemeği için mola veriyoruz. Gaziantep’e hareket ve Gaziantep’te 
bu gezimizin sonu. 
 
ÜCRET 

İki kişilik odada Kişi Başı 280 TL  

İki yetişkin yanındaki çocuklar için 00-06 yaş koltuksuz 50TL koltuk alınırsa 200TL, 07-12 yaş 250TL 
Tek kişi konaklama farkı 75TL 
 
Alınan ücrete dahil olanlar:  
Gezi süresince lüks tur otobüsleriyle ulaşım ve araç içinde ikram.  
5* Otel’de konaklama (Kaymaklı Crystal Otel) 
2 sabah kahvaltısı, 1 akşam yemeği (tamamı otelde) 
Rehberlik ücreti, Seyahat sigortası  
 
Alınan ücrete dâhil olmayanlar:  
Otel konaklamasında alınan Ekstra yiyecek ve içecekler (yemek yanında alınan tüm içecekler)  
Mola ve gezi yerlerindeki tüm harcamalar, Müze ve Ören yerleri giriş ücreti  
Tüm öğle yemekleri (rehberin belirlediği saatlerde), son gün akşam yemeği. 
Özel ve şahsi alışverişler, Bahşişler. 
 
 
NOT:  
Gezi süresince rahat hareket edebileceğiniz kıyafet, şapka ve ayakkabılarınızı tercih ediniz. Fotoğraf 
makinelerinizi unutmayınız.  
Yol durumuna ve rehberin tercihine göre program güzergâhı değiştirilebilir.  
Rehberin tercihine göre gezi sırası değişebilir. 
Mutlaka müze giriş kartı alınız. 


