Lüks otobüs ile
Her hafta sonu

2 GECE / 3 GÜN
Gruplara ve kişilere özel

KAPADOKYA TURU

PROGRAM :
1 GÜN:

İSTANBUL-KOCAELİ- ANKARA -NEVŞEHİR (Gece yol )

Belirtilen çıkış noktalarından hareket KOCAELİ ANKARA yolu ile KAPADOKYA NEVŞEHİR e gece yolculuğu.
2 GÜN:

NEVSEHİR-KAPADOKYA

Sabah yol üstünde kahvaltı molası sonrasında , kıvrımlar çizerek akan, toprağa hayat veren MELENDİZ ÇAY ’ı bitki örtüsü,
kiliseleri ve şapelleriyle doğa, tarih ve kültür olgularının bir araya geldiği IHLARA VADİSİ ne varacagız.

Rehberimizin eşli-

ğinde vadi içerisine doğru yürüyüşümüze başlayarak, vadi içerisinde bulunan AGAÇALTI KİLİSESİ ve YILANLI KİLİSEyi ziyaret
edeceğiz Serbest zamanda fotoğraflarımızı çektikten sonra vadiden ayrılıp, volkanik bir arazi içerisinde bulunan, doğal güzelliği ile KAPADOKYAda termal bir alan olma özelliği taşıyan, güzel manzarası ile NARLIGÖL ’de fotoğraf molası verecegiz
Sonrasında KAPADOKYA’nın jeolojik oluşumunda sığınma amacı ile inşa edilmiş, binlerce kişinin aylarca yaşayabileceği, mühendislik harikası olan DERİNKUYU veya KAYMAKLI YERALTI ŞEHİRLERİ ni görecegiz. Burada kiler, mutfak, sürgü kapılar,
ahır gibi bölümleri gezdikten sonra Öğle yemeği için serbest zaman yerel testi kebabından tatma imkanı. Sonrasında bölgenin en meşhur noktalarından biri olan, bölgenin panoramik olarak izlenebildiği doğa harikası, ÜÇ GÜZELLER de denilen PERİBACALARI nı görmek için hareket edip burada fotoğraf molası veriyoruz. Rotamızı otantik ortamı ve tarihi yüzüyle meşhur
olan ÜRGÜP’ün dizilere de söz konusu olmuş şehir merkezine çeviriyoruz. Aracımızla yapacağımız panoramik tur sonrası,
bölgenin meşhur şarapları hakkında bilgi almak için aynı zamanda dileyenlerin tadım ve alışveriş yapabileceği şarap fabrikası
ve mahzenine gidiyoruz. Tadım ve alışveriş sonrasında bölgenin doğal kaynaklarından ve zenginliklerinden biri olan ONYX
taşının elde edilişi, işlenişi hakkında bilgiler almak için ONYX TAŞ ATÖLYESİ ne gidiyoruz. Burada bizler için yapılan onyx
taşı işleme sunumu sonrasında, dileyen misafirlerimiz alışverişlerini yapabilirler. Alışveriş sonrası otele yerleşme ve akşam
yemeği otelimizde.
(Akşam yemeği sonrasında dileyen misafirlerimizle yemek extra geleneksel Kapadokya Türk Gecesi seyretme imkanı..)
3 GÜN:

NEVSEHİR GÖREME-AVANOS-ANKARA-BOLU-KOCAELİ-İSTANBUL

Otelde alacağımız kahvaltı sonrasında GÖREME ye doğru hareket edeceğiz. Eski adıyla Korama Manastırı, günümüzdeki
ismi ile Göreme Açık Hava Müzesine gidiyoruz. Göreme sınırlarında yer alan MS 4. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar yoğun bir
manastır hayatına ev sahipliği yapmış, kaya blokların içerisinde şapeller, kiliseler, mutfak ve yemekhane gibi bölümlerin
bulunduğu Göreme Açık Hava Müzesi’nde rehberimizin anlatımları sonrası Aziz Basileus Şapeli, Yılanlı Kilise, Elmalı Kilise göreceğimiz yerler arasında. Sonrasında peribacası oluşumu ve gelişiminin en iyi görülebildiği, iki üç başlıklı peribacası örneklerinin yoğun olduğu, keşişler vadisi olarak da bilinen PAŞABAGLARI mevkiinde gezi ve fotoğraf molası veriyoruz.
Bir sonraki durağımız HAYAL VADİSİ olarak da adlandırılan değişik hayvan ve birbirinden farklı figürlere benzetilen, doğal
oluşumların bulunduğu DERVENT VADİSİ ni gezeceğiz.. Sonrasında , yöre insanlarına atalarından kalma miras, Anadolu topraklarında çok uzun zamandır yaşayan bir el sanatı olan, çanak-çömlekçiliğin nadide örneklerini görmek için AVANOS’ta bulunan çömlek atölyesine gidiyoruz. Çömlek atölyesinde yapılan bilgilendirme ve alışveriş sonrası bölgedeki en yüksek peribacası sayılan UÇHİSAR Kalesini göreceğiz. Ardından ilgi çeken tarihi ve geçmişten günümüze kadar vadiye adını
veren, müthiş
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manzaraya karşı eskinin izlerini hissetmek isteyenlerin uğrak noktası GÜVERCİNLİK VADİSİ ’nde fotoğraf molası veriyoruz.
Sonraki durağımız ise yeniçerilerin piri HACIBEKTAŞVELİ 'nin türbesinin bulunduğu eski ismiyle Sulucakarahöyük günümüzdeki ismi ile Hacıbektaş ilçesi olacak. Rehberimizin anlatımları eşliğinde, Nadar Avlusu, Üçler Çeşmesi, Aslanlı
Çeşme, Aşevi, Meydan Evi, Meydan Odası, Balım Sultan Türbesi, Hacıbektaş Veli Türbesi gibi bölümleri görerek,
İstanbula doğru yola çıkıyoruz. İstanbul a varış ve gezimizin sonu

’Başka Yiv Tour gezimizde buluşmak dileklerimizle’’
ÜCRETE DAHİL HİZMETLERİMİZ:
* Luks araçlar ile seyahat
* Otel de 1 gece yarım pansiyon konaklama
* Programda belirtilen geziler
* Otobüs içi ikramlar
* Otelde Açık büfe 1 sabah kahvalatısı
* Otelde 1 akşam yemeği
* Rehberlik hizmetleri
* Türsab mesleki sigorta

GEZİ ÜCRETİ:
İKİLİ ODADA KİŞİ BAŞI :
TEKLİ ODA FARKI
:

TL *Anlık fiyattır Fiyatlarımızı ofisimizden ögrenebilirsiniz.
TL

NOT:

MÜZE GİRİŞLERİ MİSAFİRLERİMİZE AİTTİR. MÜZE KARTINIZI ÖNCEDEN ALMANIZI TAVSİYE EDERİZ. ARACLARDA OTURMA YER NOSU
ÖNCEDEN VERİLMEZ.UZUN TURLARIMIZDA YER ATLAMA USULU UYGULANIR. GÜNÜBİRLİK TURLARDA UYGULANMAZ-GRUBUN SAYISINA
GÖRE 16-27-35-46 KİŞİLİK LUKS ARAÇLAR KULLANILIR.REHBER PROGRAMIN AKIŞINI GRUBUN MENFAATİ İÇİN YER DEGİŞTİRMELER
YAPABİLİR. ARACLARDAKİ SAG ÖN 2 KOLTUK REHBERLERE AYRILMIŞTIR. *BU PROGRAM YİV TOUR A AİT OLUP KOPYALANAMAZ
ÇOGALTILAMAZ İZİNSİZ DAGITILAMAZ.
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