Lüks otobüs ile
Her hafta sonu

5 GECE / 6 GÜN
Gruplara ve kişilere özel

KARADENİZ TURU

PROGRAM:
1 .GÜN:

Belirtilen saatlerde belirtilen noktalardan hareket.
2. GÜN

İSTANBUL-KOCAELİ-BOLU-AMASYA

(Gece yol)

KOCAELİ-BOLU-yolu ile AMASYA ya gece yolculugu.
AMASYA-ORDU-PERŞEMBE-AYBASTI

Sabah Şehzadeler şehri olarak bilinen Amasya’ya varıyoruz. Osmanlı tarihinde önemli yer tutan bu şehirde,
Yapacağımız şehir turunda ilk olarak mumya müzesi olarak da bilinen Amasya Arkeoloji müzesini gezeceğiz. Arkeoloji,
etnografya, fosil ve mumyalar bölümlerini gezdikten sonra Amasya’da şehzadelik yapmış ve Osmanlı’ya padişah olmuş
Sultanlarımızdan, İkinci Beyazıt adına imar edilmiş olan külliye yi gezecegiz. . Külliye içerisinde paratoner olarak kullanılmış
çınar ağaçlarını, o dönemde payitaht İstanbul’u merak eden, ama gidemeyen Amasyalılar için İstanbul siluetinin
çizildiği tarihi şadırvanı, kapı girişlerindeki denge sütunlarını ve camiinin içini gördükten sonra Yeşilırmak kıyısına
iniyoruz. Yeşilırmak, Sivas’tan doğarak Samsun’un Çarşamba ilçesinde denize dökülür . Amasya, bu Yeşilırmak’ın iki
yakasına yerleşmiş bir şehirdir. Yeşilırmak kıyısı boyunca yerleştirilmiş olan Padişah büstleri ile de şehrin dokusu
zenginleştirilmiştir. Şehzadeler parkında yapacağımız yürüyüş sırasında Tarihte ilk olarak Dedem ve ailem tarafından
yaptırılmış olan MADENÜS KÖPRÜSÜ nü görecegiz. Turumuz bitiminde Karadeniz’in yaylalarıyla buluşmak üzere tekrar
yola çıkıyoruz. Niksar, Reşadiye güzergâhından yolumuzu Ordu’nun Perşembe Yaylasına varıyoruz.Kıyısına kurulmuş
olduğu göl ve etrafını çevreleyen mendereslerle Karadeniz’in adından çok söz ettiren Perşembe Yaylasında dinleneceğiz.
Yeşile doyacağız. çaylarımızı, kahvelerimizi yudumluyacagız. Sonrasında Ordu’nun Aybastı ilçesine doğru hareket
ediyoruz. Aybastı yolunda artık Karadeniz’in doga harikası manzaralarına ulaşıyoruz.. Tadına doyulmaz manzaralar eşliğinde
otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve geceleme otelimizdedir.
3 GÜN:

ORDU-BOZTEPE-TRABZON

Otelimizde alacağımız kahvaltımızdan sonra adına şarkılar yazılmış olan Ordu Boztepe ye hareket edeceğiz. Deniz
seviyesinden 530 mt yükseklikteki Boztepe’ varışta Boztepe nin muhteşem manzarasından etkileneceksiniz. Serbest
zamanımızda fındık alışverişi yapabileceksiniz. Sonrasında Trabzon Ayasofya’sına hareket ediyoruz. Kommenos
Krallığı döneminde İstanbul’daki Ayasofya’ya benzetilerek yapılan bu mimari harikayı ve fresklerini gördükten sonra
bölgenin en işi ve el sanatlarını olan Gümüş, Telkâri, Trabzon hasır bileziği ve Kazaz Türkleri tarafından bölgeye
kazandırılan Kazaziye sanatının inceliklerini görüp alışveriş yapabileceksiniz. Turumuz bitiminde hareket edeceğiz
Gülbahar Hatun Camii ve Zağnos Deresi yanından Trabzon kalesini de panoramik olarak görerek Soğuksu Tepesi’ndeki Art
Neuve (Yeni Sanat) tarzında Konstantin Kabayanidis’in yaptırmış olduğu ve Trabzon halkının Ata’ya armağanı olan Atatürk
Köşkü’nü göreceğiz. Atatürk Köşkü gezimiz sonrasında otelimize transfer. Akşam yemeği ve geceleme otelimizdedir.
4. GÜN:
TRABZON-ARTVİN- ARDEŞEN-AYDER-RİZE
Otelimizdeki sabah kahvaltımızdan sonra ARTVİN ARHAVİ ilçesine hareket Burada bizleri bekleyen minibüslerimize
binerek, ÇİFTE KÖPRÜLER olarak bilinen ve bölgede ticareti canlandırmak için Osmanlılar döneminde yapılmış olan iki
köprünün bir arada bulunmasından dolayı Çifte Köprüler olarak adlandırılan Tarihi Taş Kemerli köprülerde molası veriyoruz.
Molamızın ardından minibüslerimize binerek bir doğa harikası olan MENCUNA Şelalesine hareket ediyoruz. Belirli bir
mesafeye kadar Minibüslerle ulaştıktan sonra yaklaşık yarım saatlik orman içi bir patika yürüyüşü ile Mençuna Şelalesine
ulaşıyoruz. Oldukça yüksekten dökülen Mençuna Şelalesinin serinletici havasını yaşıyoruz tekrardan minibüslerimize binerek
Arhavi'de bizleri bekleyen aracımıza ulaşıyoruz
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ARDEŞEN, ÇAMLIHEMŞİN güzergahını FIRTINA VADİSİ kenarında extra öğle yemeği molamızı veriyoruz. Yemek sonrası balı,
oksijeni ve kaplıcasıyla ünlü olan AYDER YAYLASI na çıkıyoruz. 1250 m yükseklikteki bölgenin en meşhur yaylasına çıkarken,
Hala Deresi boyunca ara ara göreceğimiz Taş Köprülerden birinde vereceğimiz molamız sonrasında AYDER YAYLASI na
ulaşıyor ve burada KALEGON , GELİN TÜLÜ ŞELALESİ, gibi panoramik noktalarda fotoğraf molası veriyoruz. Yaylaların Sultanı
olarak anılan Ayder Yaylasında serbest zamanımızın ardından otobüsümüz ile Otelimize transfer . Akşam yemeği ve
geceleme otelimizdedir.
5.GÜN

RİZE-UZUNGÖL-SÜRMENE-MACKA-SÜMELA

Otelimizde alacağımız kahvaltımızdan sonra kenevir dokumaları yöresel kıyafetler olan Karadeniz keşan ve poşularını
göreceğimiz Rize Bezi Dokuma Atölyesi ne gidiyoruz. Sonrasında ÇAYKARA'ya geliyor ve buradan UZUNGÖL’ e çıkıyoruz.
Deniz seviyesinden 1090 m yükseklikte bulunan UZUNGÖL, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsü ile doga harkasıdır.
Vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi’nin önünü kapatmasıyla oluşmuş bir göldür.
“Şerah” Köyünün yöreye uygun tarzda yapılmış eski ahşap evler, görülmeye değerdir. Uzungöl çevresinde yapacağımız
gezimiz sonrasında el işçiliklerinin bölgedeki en meşhur ilçesi olan SÜRMENE ’ye ulaşıyoruz. Sürmene’de Karadeniz
yaylaları ve ormanlarında üretilen kestane/çiçek balı, yöresel muhlamalık peynir, tereyağı, mısır unu gibi ürünleri de
alabileceğimiz serbest zamanımızın ardından binlerce yıllık el sanatı Sürmene bıçaklarının hangi aşamalardan geçtiğini
göreceğiz. Sürmene bıçağı alma imkânı bulacağız. Sonrasında çay toplama makasını alıp çay bahçesinin içine girerek
hem çay topluyoruz hem de hatıra fotoğraflarımızı çekiniyoruz Karadeniz has bitki olan Çay ın işlendiği çay fabrikası nı
gezeceğiz. İkram edilen çayların tadına varacağız. Sonrasında Trabzon’un MAÇKA ilçesinden geçerek koruma altında
olan Altındere milli parkına ulaşıyoruz. Coşandere boyunca doğanın görkemli güzelliklerini seyrederek yapacağımız bu
yolculuk SÜMELA MANASTIR ı na varacağız..Açık olması halinde içini gezeceğiz. Karadağ’ın en sarp yerinde kurulmuş olan
manastırın manzarası sizleri etkiliyecektir. Meryem Ana Kilisesi, Nöbetçi Odaları, Misafirhane, Ayazma, Su Kemerleri, Kaya
Fresklerini rehberimizin anlatımıyla öğrendikten sonra otelimize transfer . Akşam yemeği ve geceleme otelimizdedir
6.GÜN

TRABZON-GİRESUN-SAMSUN-KOCAELİ-İSTANBUL

Otelimizdeki kahvaltımızın ardından GİRESUN da bulunan Kuzalan Tabiat parkına varacağız. Yamaçlardan saçaklar halinde
dökülen Kuzalan Şelalesini gördükten sonra Türkiye’nin doga harikası MAVİ GÖL’e ulaşıyoruz. Mavi Göl’ün büyüleyici
manzarasını gördükten sonra milli mücadelemizin simgesi Samsun’a varıyoruz. İlk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ulaştıran Bandırma Vapuru nu göreceğiz.. Bandırma vapuru ve ilk
adım anıtını gördükten sonra Samsun’un sembolü Onur Anıtını görecegiz. Tur bitiminde İstanbul’a hareket. BOLU KOCAELİ
yolu ile Sabah’a karşı İstanbul’a varış gezimizin sonu ’Başka Yiv Tour gezimizde buluşmak dileklerimizle’’
ÜCRETE DAHİL HİZMETLERİMİZ:
* Luks araçlar ile seyahat
* Otel de 4 gece yarım pansiyon konaklama
* Programda belirtilen geziler
* Otobüs içi ikramlar
* Otelde Açık büfe 4 sabah kahvalatısı
* Otellerdeki 4 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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