
   Tur programımızın hareket saati 23

gece yolculuğu ile başlamaktadır. Güne, 

1.GÜN CUMARTESİ:  

        Göreme Açık Hava Müzesi ve içerisinde görülecek olan (Elmalı kilise, Azize Barbara kilisesi, Aziz Basileus 

Kilisesi, Çarıklı kilise, yemekhane, mutfak, kiler, Tokalı kilise) Ü

(panoramik), Paşabağı, Dervent Vadisi

Asma Köprü, Kızılırmak Onyx taşının işlendiği Onyx Taş atölyesi ziyareti ve alışveriş 

sonrasında Otele yerleşme Akşam Yemeği ve Konaklama.

2.GÜN PAZAR:  

 (Dileyen misafirlerimiz sabah erken saatlerde BALON TURU yapabilirler. (

      Otelde Alacağımız açık büfe Sabah

baskınlarından kaçan binlerce kişinin, aylarca yaşayabileceği şekilde düzenlenmiş bir mühendislik harikası olan

Derinkuyu veya Kaymaklı Yeraltı Şehri ile turumuza başlıyoruz.

içerisinde bulunan Narlı Gölü (Krater 

(Ağaçaltı Kilise, Yılanlı Kilise) gezileri,

geçiyoruz. Bursa’ya doğru yola çıktığımızda Tuz Gölü kıyısında vereceğimiz fotoğ

saatlerinde Bursa'da siz sayın misafirlerimizi diğer turlarımızda tekrar görüşmek üzere aldığımız nokta

bırakıyoruz.  

TOPLAM TUR MESAFESİ: 1525 Km.   

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER: 
 4-5*Otellerde 1 Gece Y. P. Konaklama

 1 Açık Büfe Sabah Kahvaltısı (Otelde)

 1 Set Menü veya Açık Büfe Akşam Yemeği (Otelde)

 Mercedes Travego Otobüslerle Ulaşım

 Otobüs İçi İkramları 

 Profesyonel Rehberlik Hizmetleri 

 PUSULA TURİZM Güvencesi 

 1618 No’lu Turizm Kanunu Çerçevesinde Zorunlu 

Seyahat Sigortası 
 

İki - Üç Kişilik Odalarda Kişi Başı
Tek Kişilik Odada Konaklama      : 
Çocuk 2- 6 yaş Çocuk                   
 

TUR KATILIM DETAYLARI 

 Gezi Süremiz, Akşam 23.00’da Kent Meydanı

planlanmıştır. Tur öncesi veya tur içinde hava muhalefeti deprem, sel, yangın v.b gibi sebeplerden do

yapılamayan turlarda Pusula Turizm Seyahat 

 Karayolu taşıma yönetmeliğinin 57. maddesi

satın alınması zorunludur. Yaş Grubuna göre çocuk 

KAPADOKYA TURU 

1 GECE 2 GÜN 

3.00 olup, Turumuz; Bursa, Eskişehir, Polatlı, Aksaray istikametini izleyen 

gece yolculuğu ile başlamaktadır. Güne, Aksaray’da alınan ekstra kahvaltı ile merhaba diyoruz.

Göreme Açık Hava Müzesi ve içerisinde görülecek olan (Elmalı kilise, Azize Barbara kilisesi, Aziz Basileus 

Kilisesi, Çarıklı kilise, yemekhane, mutfak, kiler, Tokalı kilise) Ürgüp (panoramik),  Üç güzeller, Uçhisar Kalesi 

Dervent Vadisi, Çanak, Çömlek Atölyesi ziyareti ve dileyenlere alışveriş 

Onyx taşının işlendiği Onyx Taş atölyesi ziyareti ve alışveriş 

leşme Akşam Yemeği ve Konaklama. 

(Dileyen misafirlerimiz sabah erken saatlerde BALON TURU yapabilirler. (Ekstra)  

Sabah kahvaltı sonrasında 45 Dk. Yolculuk ile ilk durağımız

baskınlarından kaçan binlerce kişinin, aylarca yaşayabileceği şekilde düzenlenmiş bir mühendislik harikası olan

uyu veya Kaymaklı Yeraltı Şehri ile turumuza başlıyoruz. Güzergâhımız üzerinde, volkanik bir arazi 

içerisinde bulunan Narlı Gölü (Krater Gölünü) görüyoruz. Sonrasında Ihlara Vadisi ve içerisinde bulunan 

(Ağaçaltı Kilise, Yılanlı Kilise) gezileri, Vadi gezimiz sonrası bölgedeki gezimizi tamamlayarak dönüş yoluna 

doğru yola çıktığımızda Tuz Gölü kıyısında vereceğimiz fotoğraf molası ardından

siz sayın misafirlerimizi diğer turlarımızda tekrar görüşmek üzere aldığımız nokta

 

Konaklama 

Açık Büfe Sabah Kahvaltısı (Otelde) 

Akşam Yemeği (Otelde) 

Otobüslerle Ulaşım  

 

Turizm Kanunu Çerçevesinde Zorunlu 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
 Otelde Yapılan Özel Harcamalar ve Otelde Alınan 

Tüm İçecekler 

 İlk Gün Alınan Kahvaltı ve Tüm Öğlen yemekleri

 Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar

Disko, Balon Turu vs.) 

 Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri  

 

 

Üç Kişilik Odalarda Kişi Başı : 399 ₺ 
Tek Kişilik Odada Konaklama      : 449 ₺ 

6 yaş Çocuk                     : 299 ₺ 

Kent Meydanı Önünden başlar. İkinci gün akşam 23.00’da

planlanmıştır. Tur öncesi veya tur içinde hava muhalefeti deprem, sel, yangın v.b gibi sebeplerden do

Seyahat Acentesi'nin sorumluluğu yoktur. 

ma yönetmeliğinin 57. maddesi 10. ve 11. Fıkraları gereği 3 yaş itibari ile tüm çocuklar için koltuk 

Yaş Grubuna göre çocuk ücreti tahsil edilir. 

 

 

, Aksaray istikametini izleyen 

Aksaray’da alınan ekstra kahvaltı ile merhaba diyoruz. 

Göreme Açık Hava Müzesi ve içerisinde görülecek olan (Elmalı kilise, Azize Barbara kilisesi, Aziz Basileus 

rgüp (panoramik),  Üç güzeller, Uçhisar Kalesi 

Çanak, Çömlek Atölyesi ziyareti ve dileyenlere alışveriş imkânı, Avanos 

Onyx taşının işlendiği Onyx Taş atölyesi ziyareti ve alışveriş için Serbest zaman 

ile ilk durağımız düşman 

baskınlarından kaçan binlerce kişinin, aylarca yaşayabileceği şekilde düzenlenmiş bir mühendislik harikası olan 

Güzergâhımız üzerinde, volkanik bir arazi 

Ihlara Vadisi ve içerisinde bulunan 

Vadi gezimiz sonrası bölgedeki gezimizi tamamlayarak dönüş yoluna 

raf molası ardından Akşam 

siz sayın misafirlerimizi diğer turlarımızda tekrar görüşmek üzere aldığımız noktaya 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 
Otelde Yapılan Özel Harcamalar ve Otelde Alınan 

İlk Gün Alınan Kahvaltı ve Tüm Öğlen yemekleri 

tilen Tüm Organizasyonlar (Türk Gecesi, 

 

Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri   

23.00’da dönüş olarak 

planlanmıştır. Tur öncesi veya tur içinde hava muhalefeti deprem, sel, yangın v.b gibi sebeplerden dolayı 

3 yaş itibari ile tüm çocuklar için koltuk 



 İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre

oturmaları yasak ve tehlikelidir. 

 Turumuzda rehberlik, ulaşım, Yemekler 

kullanılmayan ulaşım çevre gezileri v.b haklar 

 Gezi Esnasında Kıyafet ve Gerekli Eşyalar; Seçtiğiniz Tur Tarih Mevsim Dönemine Göre Kolayca Giyip 

Çıkartabileceğiniz Tişört ve Sweatshirt

Mont Tercih Edilebilir. Şapka, Güneş Gözlüğü, Kamera, Fotoğraf Makinesi ve Şarjları Alınması Önerilir. 

 Araç İçerisinde TV Kullanımı için sağlık açısından kulaklık dağıtımı yapılmama

 Ayakkabınız rahat yürüyüşe uygun olmalıdır.(toprak, kaya, çamur, su vb.) 

 Küçük bir sırt çantanız bulunmasını tavsiye ederiz. (yürüyüş sırasında elleriniz boş olmasında fayda

 Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizler

çalınan eşyalardan Pusula Turizm sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında Okula veya kişiye 

ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir. 

 Konaklamalı Turlarımızda, Pusula Turizm

tutar. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup, 3.

uygulanan çocuk indirimleri iki yetişkin yanında tek bir çocuk içi

konaklamasında yatak verilmeyebilir. Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edilebilir.

 Fiyatlarımıza tur programında belirtilen detaylar dâhildir. 

 Yolcuların tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik duru

raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 Program zamanlamasında(gün içerisinde gezilecek vizit noktalarının sırasında) Hava Durumu, Yol Durumu vb. gibi 

nedenlerle Rehber gerekli gördüğü takdi

yerlerindeki yoğunluk vb.) veya misafirlerimizin rehberimizin verdiği zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur 

programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden 

TÜRK GECESİ (Ekstra- 120 ₺) >> Kapadokya bölgesine özgü, kayanın içine oyma olarak yapılmış otantik bir mekân 

olan URANOS RESTORAN da gerçekleştiriliyor. Limitsiz yerli içecekler ve Türk usulü mezeler, kuruyemiş, Meyve 

eşliğinde Türkiye'nin değişik yörelerinden halk oyunları, showlar, 

edebileceğimiz eğlencemiz keyifli hale geliyor.

BALON İZLEME TURU (Ekstra 60 ₺) Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak balon izleme turumuza katılabilirler. Bu 

turumuzda balonların kalkış anından izlemeye başlayarak balonl

fotoğraflayabiliyoruz. Birbirinden güzel fotoğraflar yakalayacağımız bu tur balon uçuşları bitene kadar devam 

edecektir. 

BALON TURU (Ekstra ) >> Sabah erken saatlerde otelimizden hareket ile pilotlardan bilgilendirme alırken hafif 

bir kahvaltı yapıyor ve sonrasında turumuza başlıyoruz. Hava ve mevsim şartlarına göre 60 

turumuz (tamamı 3 saat olacak) otelimize transferimizle son bul

 20 Şubat 2014 Tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, Otobüslerde emniyet kemeri 

takmayan yolculara Trafik Kanununun 78/1
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Doğabil

k Yönetmenliğine göre 0-12 yaş arasında çocuklar araç ön koltuğunda 

, Yemekler ve çevre gezileri paket programdır. Ayrı düşünülemez. Tur içerisinde 

e gezileri v.b haklar iade edilmez. 

Gezi Esnasında Kıyafet ve Gerekli Eşyalar; Seçtiğiniz Tur Tarih Mevsim Dönemine Göre Kolayca Giyip 

Çıkartabileceğiniz Tişört ve Sweatshirt, Kısa ve Uzun Kollu Gömlekler Rahat Yürüyüş Ayakkabıları, İnce Yağmurluk 

Mont Tercih Edilebilir. Şapka, Güneş Gözlüğü, Kamera, Fotoğraf Makinesi ve Şarjları Alınması Önerilir. 

Araç İçerisinde TV Kullanımı için sağlık açısından kulaklık dağıtımı yapılmamaktadır. 

Ayakkabınız rahat yürüyüşe uygun olmalıdır.(toprak, kaya, çamur, su vb.)  

Küçük bir sırt çantanız bulunmasını tavsiye ederiz. (yürüyüş sırasında elleriniz boş olmasında fayda

Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, unutulan, kaybolan, 

sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında Okula veya kişiye 

ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.  

Turizm kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı 

tutar. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup, 3. yatak standart yataktan küçüktür. 

eri iki yetişkin yanında tek bir çocuk için kullanılır.” 0-6 yaş çocuklarda otel 

konaklamasında yatak verilmeyebilir. Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edilebilir.

Fiyatlarımıza tur programında belirtilen detaylar dâhildir.  

Yolcuların tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ile ilgili 

raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

Program zamanlamasında(gün içerisinde gezilecek vizit noktalarının sırasında) Hava Durumu, Yol Durumu vb. gibi 

nedenlerle Rehber gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret 

yerlerindeki yoğunluk vb.) veya misafirlerimizin rehberimizin verdiği zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur 

programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Pusula Turizm kesinlikle sorumlu 

Kapadokya bölgesine özgü, kayanın içine oyma olarak yapılmış otantik bir mekân 

olan URANOS RESTORAN da gerçekleştiriliyor. Limitsiz yerli içecekler ve Türk usulü mezeler, kuruyemiş, Meyve 

eşliğinde Türkiye'nin değişik yörelerinden halk oyunları, showlar, oryantal ve bazı bölümlerinde eşlik 

edebileceğimiz eğlencemiz keyifli hale geliyor. 

) Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak balon izleme turumuza katılabilirler. Bu 

turumuzda balonların kalkış anından izlemeye başlayarak balonların havadaki muhteşem görüntülerini 

fotoğraflayabiliyoruz. Birbirinden güzel fotoğraflar yakalayacağımız bu tur balon uçuşları bitene kadar devam 

Sabah erken saatlerde otelimizden hareket ile pilotlardan bilgilendirme alırken hafif 

bir kahvaltı yapıyor ve sonrasında turumuza başlıyoruz. Hava ve mevsim şartlarına göre 60 

turumuz (tamamı 3 saat olacak) otelimize transferimizle son buluyor. 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, Otobüslerde emniyet kemeri 

Trafik Kanununun 78/1-A maddesine göre 132 TL ceza uygulanabileceği Resmi gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Doğabilecek cezai işlemden Pusula Turizm sorunlu değildir

 

 

yaş arasında çocuklar araç ön koltuğunda 

ve çevre gezileri paket programdır. Ayrı düşünülemez. Tur içerisinde 

Gezi Esnasında Kıyafet ve Gerekli Eşyalar; Seçtiğiniz Tur Tarih Mevsim Dönemine Göre Kolayca Giyip 

, Kısa ve Uzun Kollu Gömlekler Rahat Yürüyüş Ayakkabıları, İnce Yağmurluk 

Mont Tercih Edilebilir. Şapka, Güneş Gözlüğü, Kamera, Fotoğraf Makinesi ve Şarjları Alınması Önerilir.  

ktadır.  

Küçük bir sırt çantanız bulunmasını tavsiye ederiz. (yürüyüş sırasında elleriniz boş olmasında fayda vardır) 

i kendi sorumluluğunda olup, unutulan, kaybolan, 

sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında Okula veya kişiye 

kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı 

yatak standart yataktan küçüktür. “Tur Paketlerinde 

6 yaş çocuklarda otel 

konaklamasında yatak verilmeyebilir. Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edilebilir. 

mu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ile ilgili 

Program zamanlamasında(gün içerisinde gezilecek vizit noktalarının sırasında) Hava Durumu, Yol Durumu vb. gibi 

rde değişiklik yapabilir. Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret 

yerlerindeki yoğunluk vb.) veya misafirlerimizin rehberimizin verdiği zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur 

 değildir. 

Kapadokya bölgesine özgü, kayanın içine oyma olarak yapılmış otantik bir mekân 

olan URANOS RESTORAN da gerçekleştiriliyor. Limitsiz yerli içecekler ve Türk usulü mezeler, kuruyemiş, Meyve 

oryantal ve bazı bölümlerinde eşlik 

) Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak balon izleme turumuza katılabilirler. Bu 

arın havadaki muhteşem görüntülerini 

fotoğraflayabiliyoruz. Birbirinden güzel fotoğraflar yakalayacağımız bu tur balon uçuşları bitene kadar devam 

Sabah erken saatlerde otelimizden hareket ile pilotlardan bilgilendirme alırken hafif 

bir kahvaltı yapıyor ve sonrasında turumuza başlıyoruz. Hava ve mevsim şartlarına göre 60 – 75 dk sürecek 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, Otobüslerde emniyet kemeri 

ceza uygulanabileceği Resmi gazetede 

sorunlu değildir. 


