
BÜYÜK DOĞU ANADOLU TURU

1.GÜN: İstanbul > Sakarya > Bolu > Tokat > Sivas > Erzincan

Hareket için belirtilecek biniş noktalarından 

bilgilendirme amaçlı anlatımları ve araç i

 

2.GÜN: Tokat - Mevlevihane - Ali Paşa Camii 

Yazmacılar Hanı - Taş Han (Voyvoda Hanı) 

Medresesi - Çifte Minareli Medrese -

Değerli Misafirlerimiz sabah alacağımız kahvaltımızın ardından (Ekstra) Yeşilırmak havzasının bereketli 

toprakları üzerinde kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6000 yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür 

merkezi olmuş, 14 Devleti ve birçok Bey

varıyoruz. Gezimize Bey Sokağında bulunan XVII. Yüzyılın ilk yarısında Sultan III. Ahmed’in veziri Sülün Muslu 

Paşa tarafından yaptırılmış olan Mevlevihane Müzesini ziyaret ediyoruz. Yürüye

gezimizde sırasıyla Ali Paşa Camiini panoramik olarak görüp, Aşevini ve yenilenen yüzüyle harika bir müze 

olan Tokat Müzesi ile Yağıbasan Medresesini geziyoruz. Vereceğimiz serbest zaman sonrasında gezimizde 

Sulu Sokağı keşfetmeye başlıyoruz. Sıkdişini Helâsını ve Yazmacılar Hanını dışarıdan görüp, günün 

yorgunluğunu atmak için Taşhan’da içeceğimiz çaylarımızdan sonra Tokat yazma örnekleri görüp alışveriş 

yapmak için serbest zaman veriyoruz. Rehberimizin belirttiği yerde ve zamanda

ediyoruz. Sivas’taki ilk gezi noktamız 1271 yılında Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından Mimar Kaluytan’a 

yaptırılan Gök Medrese olacak. Eğri minaresiyle görenleri hayrete düşüren ve hala bu minarenin kullanıldığı 

Anadolu’nun en eski camilerinden Ulu Camii ise diğer gezi noktamız. Sonrasında Buruciye Medresesi ve Çifte 

Minareli Medrese gezilerimizi takiben unutamayacağınız bir lezzet bizleri bekliyor olacak. 

isimli ülke çapında nam yapmış odun ateşinde telvesi üstünd

Kahve molamızın ardından Erzincan’a

otelimizde. 

Sabah Kahvaltısı: Yol üzerinde rehberimizin uygun gördüğü bir tesiste alınacaktır. (Ekstra)

Öğle Yemeği: Tokat’ta alakart ya da menü olarak alınacaktır. (Ekstra)

Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.

Konaklama: Erzincan Simay Otel vb. 

Güzergâh: İstanbul- Erzincan / 1110 Km.

 

3.GÜN: Erzincan – Erzurum – Yakutiye Medresesi 

Lala Mustafa Paşa Camii – Taşhan (Rüstem Paşa Hanı) 

Mezarı – Tarihi Erzurum Evleri  

Değerli Misafirlerimiz sabah otelimizde 

Erzincan Bakırcılar çarşısını geziyoruz. Ardından 

Daha sonra Aşkale üzerinden Dadaşlar diyarı 

Bakanlığı tarafından onarımdan geçirilen ve halen müze olarak kullanılmakta olan Yakutiye Medresesi ile 

başlıyoruz. Erzurum’daki ilk Osmanlı Camisi olan ve dönemin mimarbaşı olan Mimar Sinan’a Lala Mustafa 

 

BÜYÜK DOĞU ANADOLU TURU
9 Gün – 8 Gece 

7 Gece Otel Konaklaması 

1.GÜN: İstanbul > Sakarya > Bolu > Tokat > Sivas > Erzincan 

biniş noktalarından yolcularımızı alarak Tokat’a doğru yola çıkıyoruz. Rehberimizin 

bilgilendirme amaçlı anlatımları ve araç içi ikramlarımız eşliğinde yolculuğumuza devam ediyoruz

Ali Paşa Camii - Arkeoloji Müzesi - Sulu Sokak 

Taş Han (Voyvoda Hanı) - Sivas - Kongre Binası - Kale Camii 

- Ulu Cami  

Değerli Misafirlerimiz sabah alacağımız kahvaltımızın ardından (Ekstra) Yeşilırmak havzasının bereketli 

toprakları üzerinde kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6000 yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür 

merkezi olmuş, 14 Devleti ve birçok Beyliği içerisinde barındırmış, önemli bir Anadolu şehri olan 

varıyoruz. Gezimize Bey Sokağında bulunan XVII. Yüzyılın ilk yarısında Sultan III. Ahmed’in veziri Sülün Muslu 

Paşa tarafından yaptırılmış olan Mevlevihane Müzesini ziyaret ediyoruz. Yürüye

gezimizde sırasıyla Ali Paşa Camiini panoramik olarak görüp, Aşevini ve yenilenen yüzüyle harika bir müze 

olan Tokat Müzesi ile Yağıbasan Medresesini geziyoruz. Vereceğimiz serbest zaman sonrasında gezimizde 

lıyoruz. Sıkdişini Helâsını ve Yazmacılar Hanını dışarıdan görüp, günün 

yorgunluğunu atmak için Taşhan’da içeceğimiz çaylarımızdan sonra Tokat yazma örnekleri görüp alışveriş 

yapmak için serbest zaman veriyoruz. Rehberimizin belirttiği yerde ve zamanda

ediyoruz. Sivas’taki ilk gezi noktamız 1271 yılında Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından Mimar Kaluytan’a 

yaptırılan Gök Medrese olacak. Eğri minaresiyle görenleri hayrete düşüren ve hala bu minarenin kullanıldığı 

amilerinden Ulu Camii ise diğer gezi noktamız. Sonrasında Buruciye Medresesi ve Çifte 

Minareli Medrese gezilerimizi takiben unutamayacağınız bir lezzet bizleri bekliyor olacak. 

isimli ülke çapında nam yapmış odun ateşinde telvesi üstünde muhteşem Türk kahvesinin tadına bakıyoruz. 

Erzincan’a doğru yolumuza devam ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama 

: Yol üzerinde rehberimizin uygun gördüğü bir tesiste alınacaktır. (Ekstra)

alakart ya da menü olarak alınacaktır. (Ekstra) 

: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

 

Erzincan / 1110 Km. 

Yakutiye Medresesi – Üç Kümbetler – Çifte Minareli Medrese 

Taşhan (Rüstem Paşa Hanı) – Oltu Taşı Çarşısı – Aziziye Tabyası 

otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından otelimizden ayrılıp ilk olarak 

Erzincan Bakırcılar çarşısını geziyoruz. Ardından büyüleyici güzelliğiyle Girlevik Şelalesini ziyaret ediyoruz

Aşkale üzerinden Dadaşlar diyarı Erzurum’a varıyoruz. Erzurum’u gezm

Bakanlığı tarafından onarımdan geçirilen ve halen müze olarak kullanılmakta olan Yakutiye Medresesi ile 

başlıyoruz. Erzurum’daki ilk Osmanlı Camisi olan ve dönemin mimarbaşı olan Mimar Sinan’a Lala Mustafa 

 

 

BÜYÜK DOĞU ANADOLU TURU 

Tokat’a doğru yola çıkıyoruz. Rehberimizin 

çi ikramlarımız eşliğinde yolculuğumuza devam ediyoruz.  

Sulu Sokak - Yağıbasan Medresesi – 

Kale Camii - Gökmedrese - Buruciye 

Değerli Misafirlerimiz sabah alacağımız kahvaltımızın ardından (Ekstra) Yeşilırmak havzasının bereketli 

toprakları üzerinde kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6000 yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür 

liği içerisinde barındırmış, önemli bir Anadolu şehri olan Tokat’a 

varıyoruz. Gezimize Bey Sokağında bulunan XVII. Yüzyılın ilk yarısında Sultan III. Ahmed’in veziri Sülün Muslu 

Paşa tarafından yaptırılmış olan Mevlevihane Müzesini ziyaret ediyoruz. Yürüyerek yapacağımız Tokat 

gezimizde sırasıyla Ali Paşa Camiini panoramik olarak görüp, Aşevini ve yenilenen yüzüyle harika bir müze 

olan Tokat Müzesi ile Yağıbasan Medresesini geziyoruz. Vereceğimiz serbest zaman sonrasında gezimizde 

lıyoruz. Sıkdişini Helâsını ve Yazmacılar Hanını dışarıdan görüp, günün 

yorgunluğunu atmak için Taşhan’da içeceğimiz çaylarımızdan sonra Tokat yazma örnekleri görüp alışveriş 

yapmak için serbest zaman veriyoruz. Rehberimizin belirttiği yerde ve zamanda buluşarak Sivas’a hareket 

ediyoruz. Sivas’taki ilk gezi noktamız 1271 yılında Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından Mimar Kaluytan’a 

yaptırılan Gök Medrese olacak. Eğri minaresiyle görenleri hayrete düşüren ve hala bu minarenin kullanıldığı 

amilerinden Ulu Camii ise diğer gezi noktamız. Sonrasında Buruciye Medresesi ve Çifte 

Minareli Medrese gezilerimizi takiben unutamayacağınız bir lezzet bizleri bekliyor olacak. “Çerkez’in Kahvesi” 

e muhteşem Türk kahvesinin tadına bakıyoruz. 

doğru yolumuza devam ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama 

: Yol üzerinde rehberimizin uygun gördüğü bir tesiste alınacaktır. (Ekstra)  

Çifte Minareli Medrese – Ulu Camii – 

Aziziye Tabyası – Nene Hatun’un 

alacağımız kahvaltımızın ardından otelimizden ayrılıp ilk olarak 

büyüleyici güzelliğiyle Girlevik Şelalesini ziyaret ediyoruz. 

varıyoruz. Erzurum’u gezmeye 1991 yılında Turizm 

Bakanlığı tarafından onarımdan geçirilen ve halen müze olarak kullanılmakta olan Yakutiye Medresesi ile 

başlıyoruz. Erzurum’daki ilk Osmanlı Camisi olan ve dönemin mimarbaşı olan Mimar Sinan’a Lala Mustafa 



Paşa tarafından yaptırılan ve bugün kendi adıyla anılan camiyi ziyaret ettikten sonra Rüstem Paşa 

Kervansarayında (Taşhan) serbest zaman veriyoruz. Vereceğimiz serbest zamanda Oltu Taşı çarşılarında 

gezebilir alışveriş yapabilirsiniz. Ardından Erzurum’un sembolü olan Çifte Minareli

gezip Erzurum Evleri arasında yapacağımız keyifli yürüyüş sonrasında Sultan Melik Mahallesinde bulunan ve 

Anadolu’daki mezar anıtlarının en güzel örneklerinden biri olan Üç Kümbetleri ziyaret ediyoruz. Tarihi 

Erzurum Evlerinde vereceğimiz çay molasının ardından Erzurum savunmasının ve Anadolu’nun en büyük 

kahramanlarından Nene Hatun’un mezarının da bulunduğu Aziziye Tabyalarını geziyoruz. Gezilerimizin 

ardından otelimize varış. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. Sabah Kahvaltısı

ücretine dâhildir. 

 Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.

 Öğle Yemeği: Erzurum’da Cağ Kebap alakart olarak alınacaktır. (Ekstra)

 Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.

 Konaklama: Borapark Hotel’de vb. 

 Güzergâh: Erzincan -Erzurum |205km|

 4.GÜN: Pasinler – Çobandede Köprüsü 

Şehitler Anıtı – Kars – Subatan Köyü 

Kirkor Kilisesi (Tigran Honents Kilisesi) 

Hasan Harakani Hz. Türbe ve külliyesi 

Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Selçuklular ve Bizanslılar arasında yapılmış yüzyıllık 

çarpışmalardaki ilk büyük meydan muharebesi olan Pasinler Meydan

geçerken rehberimizin yapacağı anlatımlarla keyifli hale gelen yolculuğumuza Köprüköy’de kısa bir mola 

veriyoruz. Bingöl Deresi ile Pasinler Deresinin birleşerek Aras Nehrini oluşturduğu bölgede bulunan ve İlhanlı 

döneminde yapılmış olan Çobandede Köprüsünü görüp fotoğrafladıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. 

Horasan üzerinden geçip yolumuzun üzerinde bulunan Peri Bacası örneklerini ve obsidyen yataklarında 

vereceğimiz fotoğraf molaları sonrasında 1919 yılında Kafkasya

sonunda bir drama dönüşen büyük harekâtın yapıldığı Sarıkamış’a ulaşıyoruz. Şehitler Anıtında 

ziyaretimizin ardından Ermenistan ile sınırımızı teşkil eden Arpaçay’ın kenarında kurulmuş

bölgenin en büyük ve en zengin şehri olan

yapılardan bunu hemen anlayacaksınız. Ermeni 

arasında Katedral, Surp Kirkor, Surp Pirgiç

Sarayını ve ateşgedeyi geziyoruz. Sonrasında ortaçağ’ın en büyük kentinden ayrılıp 

Ülkemizin en doğusunda olmasına rağmen, aslında Kafkasya’nın en batısında olan, yani hem doğulu hem 

batılı özellikleriyle çevresindeki Erzurum, Ağrı, Iğdır gibi illerden kültürel anlamda çok 

dolu bir şehirdir Kars. 1877 yılından sonraki 40 yıl boyunca Rus işgalindeyken yeniden kurulan şehir, Baltık 

mimarisinin ülkemizde en iyi izlenebileceği merkezdir. Birbirini 90 derecelik açıyla kesen sokaklar, cepheleri 

süslü, kesme taş binalar ve daha niceleri.

Köprü geziyor Kars Kalesi’ni panoramik olarak görüyoruz. Gezilerimizin ardından otelimize yerleşme. Akşam 

yemeği sonrasında dileyen misafirlerimiz Kafkas gecesi programına katılabilir.(Extra)

 

Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.

Öğle Yemeği: Kars’ta alakart ya da menü olarak alınacaktır. (Ekstra)

Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.

Konaklama:  Işıl Park Hotel vb. 

Güzergâh: Erzurum-Sarıkamış /155 Km, 

|305km| 

 

ve bugün kendi adıyla anılan camiyi ziyaret ettikten sonra Rüstem Paşa 

Kervansarayında (Taşhan) serbest zaman veriyoruz. Vereceğimiz serbest zamanda Oltu Taşı çarşılarında 

gezebilir alışveriş yapabilirsiniz. Ardından Erzurum’un sembolü olan Çifte Minareli

gezip Erzurum Evleri arasında yapacağımız keyifli yürüyüş sonrasında Sultan Melik Mahallesinde bulunan ve 

Anadolu’daki mezar anıtlarının en güzel örneklerinden biri olan Üç Kümbetleri ziyaret ediyoruz. Tarihi 

eceğimiz çay molasının ardından Erzurum savunmasının ve Anadolu’nun en büyük 

kahramanlarından Nene Hatun’un mezarının da bulunduğu Aziziye Tabyalarını geziyoruz. Gezilerimizin 

ardından otelimize varış. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. Sabah Kahvaltısı

: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

Cağ Kebap alakart olarak alınacaktır. (Ekstra) 

: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

Erzurum |205km| 

Çobandede Köprüsü – Horosan – Peri Bacaları – Obsidyen Yatakları 

Subatan Köyü – Arpaçay – Ani Harabeleri – Surp Pirgiç Kilisesi (Keveli Kilise) 

Kirkor Kilisesi (Tigran Honents Kilisesi) – Küçük Hamam – Katedral (Meryem Ana Kilisesi) 

Hasan Harakani Hz. Türbe ve külliyesi – 12 Havariler Kilisesi – Taş Köprü – Kars Kalesi

Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Selçuklular ve Bizanslılar arasında yapılmış yüzyıllık 

çarpışmalardaki ilk büyük meydan muharebesi olan Pasinler Meydan Muharebesinin gerçekleştiği bölgeden 

geçerken rehberimizin yapacağı anlatımlarla keyifli hale gelen yolculuğumuza Köprüköy’de kısa bir mola 

veriyoruz. Bingöl Deresi ile Pasinler Deresinin birleşerek Aras Nehrini oluşturduğu bölgede bulunan ve İlhanlı 

minde yapılmış olan Çobandede Köprüsünü görüp fotoğrafladıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. 

Horasan üzerinden geçip yolumuzun üzerinde bulunan Peri Bacası örneklerini ve obsidyen yataklarında 

vereceğimiz fotoğraf molaları sonrasında 1919 yılında Kafkasya projesini gerçekleştirmek için başlatılan 

sonunda bir drama dönüşen büyük harekâtın yapıldığı Sarıkamış’a ulaşıyoruz. Şehitler Anıtında 

rdından Ermenistan ile sınırımızı teşkil eden Arpaçay’ın kenarında kurulmuş

lgenin en büyük ve en zengin şehri olan Ani Harabelerine gidiyoruz. Zaten ören yerinde göreceğimiz anıtsal 

yapılardan bunu hemen anlayacaksınız. Ermeni – Gürcü kültürünün en önemli yapıtlarının yer aldığı eserler 

arasında Katedral, Surp Kirkor, Surp Pirgiç (Keveli Kilise), Selçuklu eserlerinden Menucehr Cami, Sultan 

geziyoruz. Sonrasında ortaçağ’ın en büyük kentinden ayrılıp 

Ülkemizin en doğusunda olmasına rağmen, aslında Kafkasya’nın en batısında olan, yani hem doğulu hem 

batılı özellikleriyle çevresindeki Erzurum, Ağrı, Iğdır gibi illerden kültürel anlamda çok 

yılından sonraki 40 yıl boyunca Rus işgalindeyken yeniden kurulan şehir, Baltık 

mimarisinin ülkemizde en iyi izlenebileceği merkezdir. Birbirini 90 derecelik açıyla kesen sokaklar, cepheleri 

süslü, kesme taş binalar ve daha niceleri. Hasan Harakani Hz. Türbe ve Külliyesi,

Köprü geziyor Kars Kalesi’ni panoramik olarak görüyoruz. Gezilerimizin ardından otelimize yerleşme. Akşam 

dileyen misafirlerimiz Kafkas gecesi programına katılabilir.(Extra)

: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

alakart ya da menü olarak alınacaktır. (Ekstra) 

: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

Sarıkamış /155 Km, Sarıkamış-Ani Örenyeri /100 Km, Ani Ören Yeri

 

 

ve bugün kendi adıyla anılan camiyi ziyaret ettikten sonra Rüstem Paşa 

Kervansarayında (Taşhan) serbest zaman veriyoruz. Vereceğimiz serbest zamanda Oltu Taşı çarşılarında 

gezebilir alışveriş yapabilirsiniz. Ardından Erzurum’un sembolü olan Çifte Minareli Medreseyi ve Ulu Cami’yi 

gezip Erzurum Evleri arasında yapacağımız keyifli yürüyüş sonrasında Sultan Melik Mahallesinde bulunan ve 

Anadolu’daki mezar anıtlarının en güzel örneklerinden biri olan Üç Kümbetleri ziyaret ediyoruz. Tarihi 

eceğimiz çay molasının ardından Erzurum savunmasının ve Anadolu’nun en büyük 

kahramanlarından Nene Hatun’un mezarının da bulunduğu Aziziye Tabyalarını geziyoruz. Gezilerimizin 

ardından otelimize varış. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur 

Obsidyen Yatakları – Sarıkamış – 

Surp Pirgiç Kilisesi (Keveli Kilise) – Surp 

Katedral (Meryem Ana Kilisesi) – Menucehr Camii 

Kars Kalesi  

Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Selçuklular ve Bizanslılar arasında yapılmış yüzyıllık 

Muharebesinin gerçekleştiği bölgeden 

geçerken rehberimizin yapacağı anlatımlarla keyifli hale gelen yolculuğumuza Köprüköy’de kısa bir mola 

veriyoruz. Bingöl Deresi ile Pasinler Deresinin birleşerek Aras Nehrini oluşturduğu bölgede bulunan ve İlhanlı 

minde yapılmış olan Çobandede Köprüsünü görüp fotoğrafladıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. 

Horasan üzerinden geçip yolumuzun üzerinde bulunan Peri Bacası örneklerini ve obsidyen yataklarında 

projesini gerçekleştirmek için başlatılan 

sonunda bir drama dönüşen büyük harekâtın yapıldığı Sarıkamış’a ulaşıyoruz. Şehitler Anıtında yapacağımız 

rdından Ermenistan ile sınırımızı teşkil eden Arpaçay’ın kenarında kurulmuş 1000 yıl önce 

. Zaten ören yerinde göreceğimiz anıtsal 

Gürcü kültürünün en önemli yapıtlarının yer aldığı eserler 

(Keveli Kilise), Selçuklu eserlerinden Menucehr Cami, Sultan 

geziyoruz. Sonrasında ortaçağ’ın en büyük kentinden ayrılıp Kars´a varıyoruz. 

Ülkemizin en doğusunda olmasına rağmen, aslında Kafkasya’nın en batısında olan, yani hem doğulu hem 

batılı özellikleriyle çevresindeki Erzurum, Ağrı, Iğdır gibi illerden kültürel anlamda çok renkli sokakları hayat 

yılından sonraki 40 yıl boyunca Rus işgalindeyken yeniden kurulan şehir, Baltık 

mimarisinin ülkemizde en iyi izlenebileceği merkezdir. Birbirini 90 derecelik açıyla kesen sokaklar, cepheleri 

rbe ve Külliyesi, 12 Havariler Kilisesini, Taş 

Köprü geziyor Kars Kalesi’ni panoramik olarak görüyoruz. Gezilerimizin ardından otelimize yerleşme. Akşam 

dileyen misafirlerimiz Kafkas gecesi programına katılabilir.(Extra) 

Ani Örenyeri /100 Km, Ani Ören Yeri-Kars /50 Km. 



 5.GÜN: Tuzluca – Doğubayazıt – İshakpaşa Sarayı 

Şelalesi – Van – Tuşpa Kalesi – Urartu El Sanatları Atölyesi

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Digor 

ediyoruz. Tuzluca Mağarası gezimizin ardından

Dağı’nın büyüleyici etkisi altına giriyoruz ve vereceği

Çıldıroğullarından II. İshak Paşa ile Çolak Abdi Paşa tarafından 1685'te yaptırılan, 1784'te son şekli verilen 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devrindeki son büyük anıt yapısı İshak Paşa Sarayı’nı gezdik

doğru yola çıkıyoruz. Tendürek Dağı Geçidi'nden (2644 m) geçerken katılaşmış lavları, Çaldıran Ovası'ndan 

geçerken meşhur savaşın geçtiği alanları göreceğiz. Bendi Mahi Çayı üzerindeki Muradiye Şelalesi'nde de 

fotoğraf molası verdikten sonra Doğu'nun 

kıyısına kurulmuş olan Van'a ulaşıyoruz. 

Şehrini ve Denizini kuşbakışı izleyebileceğimiz ve keyifli fotoğraf çekeceğ

Urartu Medeniyetinin günümüze bıraktığı en önemli el sanatlarını daha yakından tanımak

fotoğraf çekilip, haklarında bilgiler alacağımız

otelimize varış. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

 Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.

 Öğle Yemeği: Doğubayazıt Serbest menü olarak alınacaktır. (Ekstra)

 Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.

 Konaklama: Montana Otel vb. 

 Güzergâh: Kars-Doğubayazıt /190 Km, Doğubayazıt

 6.GÜN Çavuştepe Kalesi – Gevaş – Akdamar Adası 

(Kalderası) 

  Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Urartu krallarından II. Sarduri'nin 

Sardurihinili diye geçen Çavuştepe Kalesi'ne gidiyoruz. Van

etkileyici kale adını aldığı Çavuştepe Ovasına tepeden

kalıntılarını görüp, eğer şanslıysak Dünyanın sayılı Urartuca bilen kişilerinden birisi; ören yeri bekçisi Mehmet 

amcayla tanışıp, ondan Urartu yazıtlarını dinleyeceğiz. Van denince ilk akla gelen yapı ol

kilisesi var sırada. Ülkemizin en büyük gölüne bölge insanı Deniz der. Gevaş’tan bineceğimiz kooperatif 

tekneleriyle üzerinde yapacağımız yarım saatlik yolculukla ulaşacağımız Akdamar Adası'nın ve Kilisesi'nin 

kavuşamayan aşıklarının hüzünlü hikayesini ve Kral Gagik'in muhteşem kilisesinin tarihini öğrendikten sonra 

Kuskunkıran Geçidi'ni (2234 m) aşarak 

ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan, adını MÖ 2100'de y

Nemrut Krater Gölü’ne (kaldera) çıkıyoruz. Kendinizi inanılmaz bir coğrafyada farklı bir dünyada 

hissedeceksiniz. Kısa bir yürüyüş ve çekeceğimiz fotoğraflar sonrasında Tatvan’a geri dönüyoruz. (EKSTRA 30 

₺) Turumuzun ardından otelimize varış ve konaklama.

 

Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir.

Öğle Yemeği: Gevaş alakart ya da menü olarak alınacaktır. (Ekstra)

Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.

Konaklama: Tatvan Kardelen Otel vb.

Güzergâh: Van-Çavuştepe /30 Km, Çavuştepe

 

İshakpaşa Sarayı – Tendürek Dağı Geçidi – Bendi Mahi Çayı 

Urartu El Sanatları Atölyesi 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Digor – Iğdır yolundan 

Mağarası gezimizin ardından 5137 m yüksekliği ile ülkemizin en büyük dağı olan Ağrı 

Dağı’nın büyüleyici etkisi altına giriyoruz ve vereceğimiz fotoğraf molası akabinde 

Çıldıroğullarından II. İshak Paşa ile Çolak Abdi Paşa tarafından 1685'te yaptırılan, 1784'te son şekli verilen 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devrindeki son büyük anıt yapısı İshak Paşa Sarayı’nı gezdik

doğru yola çıkıyoruz. Tendürek Dağı Geçidi'nden (2644 m) geçerken katılaşmış lavları, Çaldıran Ovası'ndan 

geçerken meşhur savaşın geçtiği alanları göreceğiz. Bendi Mahi Çayı üzerindeki Muradiye Şelalesi'nde de 

a Doğu'nun incisi de denilen ve ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü’nün 

kıyısına kurulmuş olan Van'a ulaşıyoruz. İlk olarak eski yerleşim yeri olan Tuşpa Kalesi’ne çıkıyoruz. Van 

Şehrini ve Denizini kuşbakışı izleyebileceğimiz ve keyifli fotoğraf çekeceğimiz Van Kalesi turumuz sonrasında 

bıraktığı en önemli el sanatlarını daha yakından tanımak

fotoğraf çekilip, haklarında bilgiler alacağımız Arubani Bedesteninde sunum ve bilgilendirme sonrasında 

varış. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

menü olarak alınacaktır. (Ekstra) 

: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

Doğubayazıt /190 Km, Doğubayazıt-Muradiye /95 Km, Muradiye-

Akdamar Adası – Gagik (Kutsal Haç) Kilisesi 

Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Urartu krallarından II. Sarduri'nin 

li diye geçen Çavuştepe Kalesi'ne gidiyoruz. Van-Hakkâri karayolunun üzerinde bulunan bu 

etkileyici kale adını aldığı Çavuştepe Ovasına tepeden bakmaktadır. Kalede; depo, işlik, saray ve tapınak 

kalıntılarını görüp, eğer şanslıysak Dünyanın sayılı Urartuca bilen kişilerinden birisi; ören yeri bekçisi Mehmet 

amcayla tanışıp, ondan Urartu yazıtlarını dinleyeceğiz. Van denince ilk akla gelen yapı ol

kilisesi var sırada. Ülkemizin en büyük gölüne bölge insanı Deniz der. Gevaş’tan bineceğimiz kooperatif 

tekneleriyle üzerinde yapacağımız yarım saatlik yolculukla ulaşacağımız Akdamar Adası'nın ve Kilisesi'nin 

zünlü hikayesini ve Kral Gagik'in muhteşem kilisesinin tarihini öğrendikten sonra 

Kuskunkıran Geçidi'ni (2234 m) aşarak Tatvan'a ulaşıyoruz ve bizleri bekleyen minibüslerimize binip dünyanın 

ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan, adını MÖ 2100'de yaşamış Babil Hükümdarı Nemrut'tan alan 

Nemrut Krater Gölü’ne (kaldera) çıkıyoruz. Kendinizi inanılmaz bir coğrafyada farklı bir dünyada 

hissedeceksiniz. Kısa bir yürüyüş ve çekeceğimiz fotoğraflar sonrasında Tatvan’a geri dönüyoruz. (EKSTRA 30 

ardından otelimize varış ve konaklama.  

: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir. 

: Gevaş alakart ya da menü olarak alınacaktır. (Ekstra) 

: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

Kardelen Otel vb. 

Çavuştepe /30 Km, Çavuştepe-Gevaş /35 Km, Gevaş-Tatvan /100 Km. |165km|

 

 

Bendi Mahi Çayı – Muradiye 

yolundan Tuzluca Mağarasına devam 

5137 m yüksekliği ile ülkemizin en büyük dağı olan Ağrı 

miz fotoğraf molası akabinde Doğubayazıt’a geçiyoruz. 

Çıldıroğullarından II. İshak Paşa ile Çolak Abdi Paşa tarafından 1685'te yaptırılan, 1784'te son şekli verilen 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devrindeki son büyük anıt yapısı İshak Paşa Sarayı’nı gezdikten sonra Van'a 

doğru yola çıkıyoruz. Tendürek Dağı Geçidi'nden (2644 m) geçerken katılaşmış lavları, Çaldıran Ovası'ndan 

geçerken meşhur savaşın geçtiği alanları göreceğiz. Bendi Mahi Çayı üzerindeki Muradiye Şelalesi'nde de 

de denilen ve ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü’nün 

olarak eski yerleşim yeri olan Tuşpa Kalesi’ne çıkıyoruz. Van 

imiz Van Kalesi turumuz sonrasında 

bıraktığı en önemli el sanatlarını daha yakından tanımak  ve Van Kedileriyle 

Arubani Bedesteninde sunum ve bilgilendirme sonrasında  

-Van /85 Km. |370km| 

Gagik (Kutsal Haç) Kilisesi – Nemrut Dağı Krater Gölü 

Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Urartu krallarından II. Sarduri'nin yaptırdığı ve tarihi 

Hakkâri karayolunun üzerinde bulunan bu 

bakmaktadır. Kalede; depo, işlik, saray ve tapınak 

kalıntılarını görüp, eğer şanslıysak Dünyanın sayılı Urartuca bilen kişilerinden birisi; ören yeri bekçisi Mehmet 

amcayla tanışıp, ondan Urartu yazıtlarını dinleyeceğiz. Van denince ilk akla gelen yapı olan Akdamar Adası ve 

kilisesi var sırada. Ülkemizin en büyük gölüne bölge insanı Deniz der. Gevaş’tan bineceğimiz kooperatif 

tekneleriyle üzerinde yapacağımız yarım saatlik yolculukla ulaşacağımız Akdamar Adası'nın ve Kilisesi'nin 

zünlü hikayesini ve Kral Gagik'in muhteşem kilisesinin tarihini öğrendikten sonra 

bekleyen minibüslerimize binip dünyanın 

aşamış Babil Hükümdarı Nemrut'tan alan 

Nemrut Krater Gölü’ne (kaldera) çıkıyoruz. Kendinizi inanılmaz bir coğrafyada farklı bir dünyada 

hissedeceksiniz. Kısa bir yürüyüş ve çekeceğimiz fotoğraflar sonrasında Tatvan’a geri dönüyoruz. (EKSTRA 30 

Tatvan /100 Km. |165km|  



7.GÜN: Ahlat – Emir Bayındır Kümbeti 

Sabah otelimizde alınan sabah kahvaltısı ardından 

anıtsal mezar taşlarıyla dolu olan Selçuklu Mezarlığı ve çevresindeki pek çok farklı tarzda inşa edilmiş 

kümbetlerden en ilginci olan Emir Bayındır Kümbeti'ni görüp, fotoğraflarımızı çekip geçireceğimiz güzel 

dakikalar sonrasında Tatvan’a geri dönüyor ve Muş üzerinden yolculuğumuza devam ederken Muş Ovasını ve 

Büyük Komutan Alparslan’ın Türklere Anadolu’nun kapılarını sonuna kadar açtığı bölgeleri aracımızdan görüp 

Solhan’da Yüzen Adalarda fotoğraf molası veriyoruz. M

Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

 Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.

 Öğle Yemeği: Elazığ Harput Balakgazi Tesisleri alakart ya da menü olarak alınacaktır. (Ekstra)

 Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.

 Konaklama: Elazığ Windy Hill, Maraton

 Güzergâh: Tatvan-Ahlat /40 Km, Ahlat

  

8.GÜN Harput – Ulu Camii – Süt Kalesi 
Kömürhan Köprüsü Ulu Camii – Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı

Sabah otelde alınan kahvaltı sonrasında 4000 bin yıllık tarihi bulunan Harput kalesine neden Süt Kalesi 

dendiğini rehberimizden dinledikten sonra Anadolu’

ünlü Harput Ulu camiini ziyaret ediyoruz. 

türbesine gidiyor ve Arap Baba’nın hikâyesini dinliyoruz

Malatya’ya doğru yol alıyoruz . ilk durağımız Eski Malatya’da bulunan Ulu Camii ziyareti sonrasında Silahtar 

Mustafa Paşa Kervansarayına gördükten sonra 

yemeği için otelimize yerleşiyoruz.   

 

Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.

Öğle Yemeği: Malatya alakart ya da menü olarak alınacaktır. (Ekstra)

Akşam Yemeği: Yolda serbest olarak alınacaktır. (Ekstra)

Konaklama: Malatya Anemon Otel vb.

 Güzergâh: Elazığ-Battalgazi-Malatya 

9.GÜN: Malatya – Aslantepe – Battalgazi (Eski Malatya) 

Tohma Kanyonu – Somuncu Baba Türbesi

Sabah otelde aldığımız kahvaltı sonrasında 

bulunan Şirehanında kaysı alışverişi için serbest zamanımız olacak. 

üretiminden dolayı bal ülkesi olarak adlandırılan Malatya’dan ayrılıp Darende’ye geçiyoruz. 

Kanyonu içerisinde bulunan Somuncu Baba Türbesi’ni ziyaret edip Kanyon’da vereceğimiz serbest zaman 

sonrasında Kayseri – Ankara güzergâhıyla dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Vereceğimiz gerekli molalar 

sonrasında İstanbul’a varıyoruz. 

 Güzergâh: Malatya – İstanbul 1120  km

 

Not: Bu akşam otel konaklaması yoktur. Gece yolculuğu yapılacaktır.

  

Emir Bayındır Kümbeti – Muş Ovası – Solhan – Yüzen Adalar – Bingöl 

Sabah otelimizde alınan sabah kahvaltısı ardından Ahlat'a geçiyoruz. Bazıları 3,5 m boyunda olan 

anıtsal mezar taşlarıyla dolu olan Selçuklu Mezarlığı ve çevresindeki pek çok farklı tarzda inşa edilmiş 

kümbetlerden en ilginci olan Emir Bayındır Kümbeti'ni görüp, fotoğraflarımızı çekip geçireceğimiz güzel 

ar sonrasında Tatvan’a geri dönüyor ve Muş üzerinden yolculuğumuza devam ederken Muş Ovasını ve 

Büyük Komutan Alparslan’ın Türklere Anadolu’nun kapılarını sonuna kadar açtığı bölgeleri aracımızdan görüp 

Solhan’da Yüzen Adalarda fotoğraf molası veriyoruz. Molamızın ardından Bingöl üzerinden 

Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

: Elazığ Harput Balakgazi Tesisleri alakart ya da menü olarak alınacaktır. (Ekstra)

: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

, Maraton Hotel vb. 

Ahlat /40 Km, Ahlat-Solhan /180 Km, Solhan-Elazığ /195 Km. |415km|

Süt Kalesi – Arap Baba Türbesi – Harput Konakları 
Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı  

Sabah otelde alınan kahvaltı sonrasında 4000 bin yıllık tarihi bulunan Harput kalesine neden Süt Kalesi 

dendiğini rehberimizden dinledikten sonra Anadolu’nun Pisa Kulesi olarak da adlandırılan Yatık minaresi ile 

ünlü Harput Ulu camiini ziyaret ediyoruz.  Tarihi Harput evlerini dışarıdan gördükten sonra Arap Baba 

türbesine gidiyor ve Arap Baba’nın hikâyesini dinliyoruz. Ardından  Elazığ 

ilk durağımız Eski Malatya’da bulunan Ulu Camii ziyareti sonrasında Silahtar 

gördükten sonra vereceğimiz fotoğraf molası sonrasında

: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

: Malatya alakart ya da menü olarak alınacaktır. (Ekstra) 

: Yolda serbest olarak alınacaktır. (Ekstra) 

vb. 

  120 km  

Battalgazi (Eski Malatya) –Halfetih Minaresi – 

Somuncu Baba Türbesi  

mız kahvaltı sonrasında Malatya’yı gezmeye devam ediyoruz

Şirehanında kaysı alışverişi için serbest zamanımız olacak. Ardından 

üretiminden dolayı bal ülkesi olarak adlandırılan Malatya’dan ayrılıp Darende’ye geçiyoruz. 

cu Baba Türbesi’ni ziyaret edip Kanyon’da vereceğimiz serbest zaman 

Ankara güzergâhıyla dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Vereceğimiz gerekli molalar 

km  

otel konaklaması yoktur. Gece yolculuğu yapılacaktır. 

 

 

Bingöl – Elazığ 

geçiyoruz. Bazıları 3,5 m boyunda olan 

anıtsal mezar taşlarıyla dolu olan Selçuklu Mezarlığı ve çevresindeki pek çok farklı tarzda inşa edilmiş 

kümbetlerden en ilginci olan Emir Bayındır Kümbeti'ni görüp, fotoğraflarımızı çekip geçireceğimiz güzel 

ar sonrasında Tatvan’a geri dönüyor ve Muş üzerinden yolculuğumuza devam ederken Muş Ovasını ve 

Büyük Komutan Alparslan’ın Türklere Anadolu’nun kapılarını sonuna kadar açtığı bölgeleri aracımızdan görüp 

olamızın ardından Bingöl üzerinden Elazığ’a varıyoruz. 

: Elazığ Harput Balakgazi Tesisleri alakart ya da menü olarak alınacaktır. (Ekstra) 

Elazığ /195 Km. |415km| 

Harput Konakları - Karakaya Barajı – 

Sabah otelde alınan kahvaltı sonrasında 4000 bin yıllık tarihi bulunan Harput kalesine neden Süt Kalesi 

nun Pisa Kulesi olarak da adlandırılan Yatık minaresi ile 

Tarihi Harput evlerini dışarıdan gördükten sonra Arap Baba 

Elazığ gezimizi sonlandırıyor ve 

ilk durağımız Eski Malatya’da bulunan Ulu Camii ziyareti sonrasında Silahtar 

fotoğraf molası sonrasında konaklamak ve akşam 

 Kayısı Borsası – Darende – 

devam ediyoruz. Malatya merkeze 

Ardından Antik dönemlerde kayısı 

üretiminden dolayı bal ülkesi olarak adlandırılan Malatya’dan ayrılıp Darende’ye geçiyoruz. Burada Tohma 

cu Baba Türbesi’ni ziyaret edip Kanyon’da vereceğimiz serbest zaman 

Ankara güzergâhıyla dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Vereceğimiz gerekli molalar 



      ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER 

• Otellerde 7 Gece Yarım Pansiyon 

• Açık Büfe 7 Sabah Kahvaltısı 

• Açık Büfe veya Set Menü 7 Akşam Yemeği

• Lüks Otobüsler ile Ulaşım 

• Milli Park Giriş Ücretleri 

• Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri

• Otobüs İçerisindeki İkramlar 

• Profesyonel Rehberlik Hizmetleri

• 1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu 

Seyahat Sigortası 

 

 
Kültür Turları Covid Bilgilendirmesi Değerli misafirlerimiz sağlığınız bizler için çok önemli, 

TOPRAK TURİZM olarak Covid-19 sürecinde almış olduğumuz önlemleri bilgilerinize sunarız

 
� Turlarımızda kullanılan araçlarımız da yeni bir genelge yayınlanıncaya kadar kapasite ile hizmet verilecektir; sosyal 

mesafe kurallarına uygun olarak araçlarda oturma düzeni 1+1 şeklinde olacaktır.

Beraber oturma imkanı sağlanacak olup aracımızın maksimum k

� Sertifikalı dezenfeksiyon şirketleri ile, belirlenen standartlarda araçlarımız düzenli olarak dezenfekte edilmektedir ve 
kayıt altına alınmaktadır 

� Turlarımızda yer alacak görevli personellerimizin sağlık k

sahiptirler 

� Paket tur satın alan misafirlerimizin otobüs veya diğer ulaşım araçlarına binişleri öncesinde biniş noktalarımızda tur 

ulaşım aracına kabul formu görevli personeller tarafından paylaşıl

� Araçlarımıza biniş sırasında ateş ölçümü yapılacak olup, bu uygulama tur boyunca her gün rutin olarak 

tekrarlanacaktır 

� Araçlarımız da koruyucu ekipman (maske, dezenfektan, eldiven)

� Misafirlerimiz ve personelimizin maske kullanımı zorunludur.

� Araçlarımızın ön kapı ve arka kapı bölümlerinde araca binişlerde kullanılmak üzere dezenfektan bulundurulmaktadır.
� Araçlarımızda tek kullanımlık bardak su haricinde ikram dağıtılmayacaktır.

� Turlarımızın da belirli süreler içerisinde molalar verilerek araç havalandırılması sağlanacaktır.

� Bagaj alırken ve teslim edilirken tek kullanımlık dezenfektan bezlerle silinecek

� Rezervasyonunuzu oluşturma esnasında seyahat temsilcisi ile birlikte, HES uygulama

gerçekleştirilerek rezervasyon onaylanır.

 

GENEL ŞARTLAR 

Gezi Süresi hareket ve dönüş günü dâhil olmak üzere 8 Gece 9 Gün olup 6 Gece otel konaklamalıdır

Paket fiyatlarımız otel, ulaşım ve çevre gezilerini kapsamaktadır. Tur 

yetişkin yanında tek bir çocuk için kullanılır. 0
Turumuz; rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup ayrı düşünülemez. Kullanılm

konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez.

Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa göre aynı standartlarda olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir.

Mola yerlerimiz; yoğunluk, tadilat vb. gibi mücbir sebeplerden ötürü mevki 

kaydıyla değiştirilebilir. 

    Tur Fiyatları : 
2 / 3 Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda

2,550 ₺ 3.1

 

7 Gece Yarım Pansiyon  Konaklama 

Açık Büfe veya Set Menü 7 Akşam Yemeği 

Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri 

 

Profesyonel Rehberlik Hizmetleri 

1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu 

ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER

• Tüm Öğle Yemekleri

• Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler

• Tüm Özel Harcamalar

• Müze Ören Yeri Girişleri

• Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar

 

 

Değerli misafirlerimiz sağlığınız bizler için çok önemli, 

sürecinde almış olduğumuz önlemleri bilgilerinize sunarız

da yeni bir genelge yayınlanıncaya kadar kapasite ile hizmet verilecektir; sosyal 

mesafe kurallarına uygun olarak araçlarda oturma düzeni 1+1 şeklinde olacaktır. (NOT:Aynı Aileden Olmak Şartı ile 

Beraber oturma imkanı sağlanacak olup aracımızın maksimum kapasitesi Otuz üç yolcu ile sınırlı tutulacaktır.)

Sertifikalı dezenfeksiyon şirketleri ile, belirlenen standartlarda araçlarımız düzenli olarak dezenfekte edilmektedir ve 

Turlarımızda yer alacak görevli personellerimizin sağlık kontrolleri rutin olarak yapılmaktadır ve gerekli belgelere 

Paket tur satın alan misafirlerimizin otobüs veya diğer ulaşım araçlarına binişleri öncesinde biniş noktalarımızda tur 

ulaşım aracına kabul formu görevli personeller tarafından paylaşılarak imzalatılacaktır 

Araçlarımıza biniş sırasında ateş ölçümü yapılacak olup, bu uygulama tur boyunca her gün rutin olarak 

(maske, dezenfektan, eldiven) bulunmaktadır ve tüm misafirlerimize dağıtılacaktır.

Misafirlerimiz ve personelimizin maske kullanımı zorunludur. 

Araçlarımızın ön kapı ve arka kapı bölümlerinde araca binişlerde kullanılmak üzere dezenfektan bulundurulmaktadır.
Araçlarımızda tek kullanımlık bardak su haricinde ikram dağıtılmayacaktır. 

rımızın da belirli süreler içerisinde molalar verilerek araç havalandırılması sağlanacaktır.

Bagaj alırken ve teslim edilirken tek kullanımlık dezenfektan bezlerle silinecek 

Rezervasyonunuzu oluşturma esnasında seyahat temsilcisi ile birlikte, HES uygulaması üzerinden kod ile sorgulama 

gerçekleştirilerek rezervasyon onaylanır. 

Gezi Süresi hareket ve dönüş günü dâhil olmak üzere 8 Gece 9 Gün olup 6 Gece otel konaklamalıdır

Paket fiyatlarımız otel, ulaşım ve çevre gezilerini kapsamaktadır. Tur Paketlerinde uygulanan çocuk indirimleri iki 

yetişkin yanında tek bir çocuk için kullanılır. 0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir.
Turumuz; rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup ayrı düşünülemez. Kullanılm

konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez. 

Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa göre aynı standartlarda olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir.

Mola yerlerimiz; yoğunluk, tadilat vb. gibi mücbir sebeplerden ötürü mevki ve hizmet standartları açısından aynı olmak 

Tek Kişilik Oda 00-02 03-06 Yaş Çocuk

150 ₺ 0.00 ₺ 1.890 
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Sertifikalı dezenfeksiyon şirketleri ile, belirlenen standartlarda araçlarımız düzenli olarak dezenfekte edilmektedir ve 

ontrolleri rutin olarak yapılmaktadır ve gerekli belgelere 

Paket tur satın alan misafirlerimizin otobüs veya diğer ulaşım araçlarına binişleri öncesinde biniş noktalarımızda tur 

 

Araçlarımıza biniş sırasında ateş ölçümü yapılacak olup, bu uygulama tur boyunca her gün rutin olarak 

bulunmaktadır ve tüm misafirlerimize dağıtılacaktır. 

Araçlarımızın ön kapı ve arka kapı bölümlerinde araca binişlerde kullanılmak üzere dezenfektan bulundurulmaktadır. 
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Program zamanlamasında (Gün içerisinde gezilecek ziyaret noktalarının sırasında veya günler arasında) Hava Durumu, 

Yol Durumu vb. gibi nedenlerle Rehber gerekli gördüğü takdirde değişik

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) veya misafirlerimizin rehberimizin verdiği 
zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Toprak Turizm  

kesinlikle sorumlu değildir. 

Tur programında yer alan gece turları gibi ekstra turlar kişi sayısı ve mevcut personelin şartlarına bağlı olarak 

gerçekleştirilir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlar tüm yolcuların katılımı olmasa dahi gerçekleştirilecektir. Yol üzeri 

yapılacak olan ekstra turlarda; tura katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından şehre girmeden önce yer 

alan dinlenme alanlarına veya şehir merkezlerine yönlendirilecektir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlara katılmak 

istemeyen yolcular, mola yerinde beklemey

Ek Hizmet Bedelleri, Paket(ulaşım ve konaklama) fiyatın üstüne eklenerek total bir paket halinde taksitlendirilebilir. 

İndirimli statüsünde olan misafirlerimiz bu bedeli indirimli öderler.

Rezervasyon esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen ulaşım ve otel 
notlarının garantisi yoktur.  

Uzun turlarımızda her gün sıra atlayacak şekilde yer değişimi (Rotasyon) olmaktadır. Kısa turlarımızda rotasyon 

uygulanmaz. Bu uygulama en az 4 (Dört) gece konaklamalı turlarda geçerlidir.

koltuk rehber ve yardımcısına aittir. 

Uçaklı Turlarımızda, Uçak ile ilgili bölümlerde havayolu sözleşmesi geçerlidir. İptal Sigortaları Uçak ulaşımını kapsamaz. 

Turlarımızda kademeli fiyat sistemi mevcuttur. İlan edilen fiyat en düşük sınıftan açılan fiyattır. (Uçaklı tur 

programlarında 'ekonomik sınıf' kullanılmaktadır.)

Turumuzda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde; iptal hakkı tur hareket tarihinden 20 gün öncesine kadar

Turizm  da saklıdır. Böyle bir iptal durumunda Toprak Turizm  misafirlerine bizzat haber vermekle yükümlüdür.

18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı durumlarda, 
tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında bulundurulması zorunludur.

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

yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

1618 nolu zorunlu seyahat sigortası kapsamı Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin 

verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait özel 

harcamadır. 

İptal Güvence Paketi satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir neden 

belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur ücretinin tamamı, hiçbir kesinti 

yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır.
Tüm Kültür turları ürünlerimizde kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa sunulmuş olan paket tur içindeki 

rezervasyon sayısı yükseldikçe (Turun doluluk oranı arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu durumda 

ön ödeme almadan fiyat sabitleme yapılamamaktadır.

Yeterli katılım oluşmadığında en yakın hareket noktasına biletleme yapılarak misafirlerimizin tura katılımı sağlanabilir

Tur bitiminde varılacak saatler ile alakalı bilgiler paket programda yazdığı gibi olup

gecikmelerden Toprak Turizm  sorumlu değildir. Misafirlerimiz alındığı noktalarda bırakılacaktır.

Trafik Kanunu gereğince araçta bulunulan tüm seyahat sürecinde emniyet kemeri takılması zorunlu olup, aksi haldeki 

durumlarda Toprak Turizm  sorumluluğu yoktur.

Araç içerisindeki kişisel tüm eşyaların sorumluluğu mola vb. yerlerde kişiye aittir.

Not: 
Müzekart ve müze ören yeri girişleri (Belediye ve Özel İşletmeler dahil) tur ücretine dahil değildir. Tüm girişler 

misafirlerimiz tarafından ödenir. 

Tavsiyelerimiz: 

Gezi yerlerinde genelde yürüyüş yapacağımızdan dolayı bunu dikkate alarak hazırlıklı gelmenizi ve mevsim koşullarını 

düşünerek giyinmenizi tavsiye ederiz. (polar/kazak, şapka, güneş gözlüğü, yağmurluk vb.) İnceden kalına do

giyimi tercih ediniz (yürüdükçe terler, durduğunuzda üşüyebilirsiniz). Ayakkabınız yürüyüşe uygun olsun (toprak, kaya, 

çamur, su vb.). Boğazlı bot ya da spor ayakkabı iyi olur. Küçük bir sırt çantanız bulunsun (yürüyüş sırasında elleriniz boş 

olmalı) Mutlaka yedek giyim, çorap ve ayakkabı alın. Varsa ilaçlarınız fotoğraf/video çekiyorsanız yeterince film, yedek 

pil bulundurmanız gerektiğini hatırlatır sizleri turlarımızda misafir etmekten mutluluk duyarız.A

 
Konaklama Otelleri: 
Programda belirtilen oteller örnek konaklama tesisleridir. Yoğunluğa bağlı olarak konaklama bölgelerinde ve 

otellerinde aynı standartlarda olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir.

Program zamanlamasında (Gün içerisinde gezilecek ziyaret noktalarının sırasında veya günler arasında) 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 Toprak Turizm  

Tur programında yer alan gece turları gibi ekstra turlar kişi sayısı ve mevcut personelin şartlarına bağlı olarak 

gerçekleştirilir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlar tüm yolcuların katılımı olmasa dahi gerçekleştirilecektir. Yol üzeri 

ekstra turlarda; tura katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından şehre girmeden önce yer 

alan dinlenme alanlarına veya şehir merkezlerine yönlendirilecektir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlara katılmak 

istemeyen yolcular, mola yerinde beklemeyi kabul ederek tura katılmışlardır.  

Ek Hizmet Bedelleri, Paket(ulaşım ve konaklama) fiyatın üstüne eklenerek total bir paket halinde taksitlendirilebilir. 

İndirimli statüsünde olan misafirlerimiz bu bedeli indirimli öderler. 

le koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen ulaşım ve otel 

Uzun turlarımızda her gün sıra atlayacak şekilde yer değişimi (Rotasyon) olmaktadır. Kısa turlarımızda rotasyon 

4 (Dört) gece konaklamalı turlarda geçerlidir.   Araçlarda bulunan 3 ve 4 numaralı 

Uçaklı Turlarımızda, Uçak ile ilgili bölümlerde havayolu sözleşmesi geçerlidir. İptal Sigortaları Uçak ulaşımını kapsamaz. 

kademeli fiyat sistemi mevcuttur. İlan edilen fiyat en düşük sınıftan açılan fiyattır. (Uçaklı tur 

programlarında 'ekonomik sınıf' kullanılmaktadır.) 

Turumuzda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde; iptal hakkı tur hareket tarihinden 20 gün öncesine kadar

Turizm  da saklıdır. Böyle bir iptal durumunda Toprak Turizm  misafirlerine bizzat haber vermekle yükümlüdür.

18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı durumlarda, 
gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında bulundurulması zorunludur.

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

ekmektedir. 

1618 nolu zorunlu seyahat sigortası kapsamı Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin 

verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait özel 

tal Güvence Paketi satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir neden 

belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur ücretinin tamamı, hiçbir kesinti 

inize göre iade yapılır. 
Tüm Kültür turları ürünlerimizde kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa sunulmuş olan paket tur içindeki 

rezervasyon sayısı yükseldikçe (Turun doluluk oranı arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu durumda 

ödeme almadan fiyat sabitleme yapılamamaktadır. 

Yeterli katılım oluşmadığında en yakın hareket noktasına biletleme yapılarak misafirlerimizin tura katılımı sağlanabilir

Tur bitiminde varılacak saatler ile alakalı bilgiler paket programda yazdığı gibi olup, mücbir sebeplerle gelişecek 

gecikmelerden Toprak Turizm  sorumlu değildir. Misafirlerimiz alındığı noktalarda bırakılacaktır.

Trafik Kanunu gereğince araçta bulunulan tüm seyahat sürecinde emniyet kemeri takılması zorunlu olup, aksi haldeki 

oprak Turizm  sorumluluğu yoktur. 

Araç içerisindeki kişisel tüm eşyaların sorumluluğu mola vb. yerlerde kişiye aittir. 

Müzekart ve müze ören yeri girişleri (Belediye ve Özel İşletmeler dahil) tur ücretine dahil değildir. Tüm girişler 

Gezi yerlerinde genelde yürüyüş yapacağımızdan dolayı bunu dikkate alarak hazırlıklı gelmenizi ve mevsim koşullarını 

düşünerek giyinmenizi tavsiye ederiz. (polar/kazak, şapka, güneş gözlüğü, yağmurluk vb.) İnceden kalına do

giyimi tercih ediniz (yürüdükçe terler, durduğunuzda üşüyebilirsiniz). Ayakkabınız yürüyüşe uygun olsun (toprak, kaya, 

çamur, su vb.). Boğazlı bot ya da spor ayakkabı iyi olur. Küçük bir sırt çantanız bulunsun (yürüyüş sırasında elleriniz boş 

ı) Mutlaka yedek giyim, çorap ve ayakkabı alın. Varsa ilaçlarınız fotoğraf/video çekiyorsanız yeterince film, yedek 

pil bulundurmanız gerektiğini hatırlatır sizleri turlarımızda misafir etmekten mutluluk duyarız.A

oteller örnek konaklama tesisleridir. Yoğunluğa bağlı olarak konaklama bölgelerinde ve 

otellerinde aynı standartlarda olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir. 

 

 

Program zamanlamasında (Gün içerisinde gezilecek ziyaret noktalarının sırasında veya günler arasında) Hava Durumu, 

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) veya misafirlerimizin rehberimizin verdiği 
zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Toprak Turizm  

Tur programında yer alan gece turları gibi ekstra turlar kişi sayısı ve mevcut personelin şartlarına bağlı olarak 

gerçekleştirilir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlar tüm yolcuların katılımı olmasa dahi gerçekleştirilecektir. Yol üzeri 

ekstra turlarda; tura katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından şehre girmeden önce yer 

alan dinlenme alanlarına veya şehir merkezlerine yönlendirilecektir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlara katılmak 

Ek Hizmet Bedelleri, Paket(ulaşım ve konaklama) fiyatın üstüne eklenerek total bir paket halinde taksitlendirilebilir. 

le koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen ulaşım ve otel 

Uzun turlarımızda her gün sıra atlayacak şekilde yer değişimi (Rotasyon) olmaktadır. Kısa turlarımızda rotasyon 

Araçlarda bulunan 3 ve 4 numaralı 

Uçaklı Turlarımızda, Uçak ile ilgili bölümlerde havayolu sözleşmesi geçerlidir. İptal Sigortaları Uçak ulaşımını kapsamaz. 

kademeli fiyat sistemi mevcuttur. İlan edilen fiyat en düşük sınıftan açılan fiyattır. (Uçaklı tur 

Turumuzda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde; iptal hakkı tur hareket tarihinden 20 gün öncesine kadar Toprak 

Turizm  da saklıdır. Böyle bir iptal durumunda Toprak Turizm  misafirlerine bizzat haber vermekle yükümlüdür.  

18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı durumlarda, 
gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında bulundurulması zorunludur.  

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

1618 nolu zorunlu seyahat sigortası kapsamı Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin 

verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait özel 

tal Güvence Paketi satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir neden 

belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur ücretinin tamamı, hiçbir kesinti 

Tüm Kültür turları ürünlerimizde kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa sunulmuş olan paket tur içindeki 

rezervasyon sayısı yükseldikçe (Turun doluluk oranı arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu durumda 

Yeterli katılım oluşmadığında en yakın hareket noktasına biletleme yapılarak misafirlerimizin tura katılımı sağlanabilir 

, mücbir sebeplerle gelişecek 

gecikmelerden Toprak Turizm  sorumlu değildir. Misafirlerimiz alındığı noktalarda bırakılacaktır.  

Trafik Kanunu gereğince araçta bulunulan tüm seyahat sürecinde emniyet kemeri takılması zorunlu olup, aksi haldeki 

Müzekart ve müze ören yeri girişleri (Belediye ve Özel İşletmeler dahil) tur ücretine dahil değildir. Tüm girişler 

Gezi yerlerinde genelde yürüyüş yapacağımızdan dolayı bunu dikkate alarak hazırlıklı gelmenizi ve mevsim koşullarını 

düşünerek giyinmenizi tavsiye ederiz. (polar/kazak, şapka, güneş gözlüğü, yağmurluk vb.) İnceden kalına doğru bir 

giyimi tercih ediniz (yürüdükçe terler, durduğunuzda üşüyebilirsiniz). Ayakkabınız yürüyüşe uygun olsun (toprak, kaya, 

çamur, su vb.). Boğazlı bot ya da spor ayakkabı iyi olur. Küçük bir sırt çantanız bulunsun (yürüyüş sırasında elleriniz boş 

ı) Mutlaka yedek giyim, çorap ve ayakkabı alın. Varsa ilaçlarınız fotoğraf/video çekiyorsanız yeterince film, yedek 

pil bulundurmanız gerektiğini hatırlatır sizleri turlarımızda misafir etmekten mutluluk duyarız.A 

oteller örnek konaklama tesisleridir. Yoğunluğa bağlı olarak konaklama bölgelerinde ve 



Erzincan: Grand Simay Otel, Meva Otel, Grand Alemdar Otel v.b.

Erzurum :Borapark  v.b. 

Kars : Işılpark Otel, The Kars Park Otel, Hotel Kafkasya, Grand Ani Otel
Van: Montana Otel, Tamara Otel, Van Royal Milano Otel, Van Büyük Urartu Otel vb.

Tatvan: Kardelen Otel, Tatvan Taşar Royal Otel, Tatvan Park Otel, Tatvan Crater Otel v.b.

Elazığ Elazığ Marathon Otel, Elazığ Windy Hill Hotel, 

Malatya: Pırlanta Otel vb. 

  

Ulaşım Araçlarımız: 
Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri Kişi Sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Her turumuzda bulunan kişi 

sayısına göre aşağıda bulunan araç tipleri tayin edilir. Araçlarımızda kulaklık yoktur. Tv Üniteli araçlarda telefonunuzu 

şarj etmeniz telefonunuzun batarya ömrünüzü azalttığı için harici bir şarj aleti bulundurmanızı tavsiye ederiz.

 
Otobüsler: (25 - 46 Kişi Sayılarında Kullanılır)

Mercedes Travego/Tourismo 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı 

mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı

Neoplan Cityliner/Tourliner 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Kl

ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı

Mıtsubıshı Safir 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, 

okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı

Mıdıbusler: (17 - 24 Kişi Sayılarında Kullanılır)

Isuzu Turkuaz – Otokar Sultan: 31+1 koltuklandırma, Yatar otobüs koltuklu, abs, asr, Klima, 1adet monitör, 1 adet 

buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı
Mınıbusler: (16'ya kadar Kişi Sayılarında Kullanılır)

Vw Volt 15+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs Deri koltuklu, abs, asr, Klima, 1 adet buzdolabı, okuma 

lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı

Mercedes Sprınter  15+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs Deri koltuklu, abs, asr, Klima, 1 adet buzdolabı, 

okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı

TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

En son yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar.04.12.2019

 

Erzincan: Grand Simay Otel, Meva Otel, Grand Alemdar Otel v.b.  

, The Kars Park Otel, Hotel Kafkasya, Grand Ani Otel  v.b. 
Tamara Otel, Van Royal Milano Otel, Van Büyük Urartu Otel vb. 

Kardelen Otel, Tatvan Taşar Royal Otel, Tatvan Park Otel, Tatvan Crater Otel v.b. 

Elazığ Elazığ Marathon Otel, Elazığ Windy Hill Hotel,  

Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri Kişi Sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Her turumuzda bulunan kişi 

aç tipleri tayin edilir. Araçlarımızda kulaklık yoktur. Tv Üniteli araçlarda telefonunuzu 

şarj etmeniz telefonunuzun batarya ömrünüzü azalttığı için harici bir şarj aleti bulundurmanızı tavsiye ederiz.

46 Kişi Sayılarında Kullanılır) 

edes Travego/Tourismo 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı 

mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı  

Neoplan Cityliner/Tourliner 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak 

ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı  

Mıtsubıshı Safir 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, 

kuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı  

24 Kişi Sayılarında Kullanılır) 

Otokar Sultan: 31+1 koltuklandırma, Yatar otobüs koltuklu, abs, asr, Klima, 1adet monitör, 1 adet 

mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı
Mınıbusler: (16'ya kadar Kişi Sayılarında Kullanılır) 

Vw Volt 15+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs Deri koltuklu, abs, asr, Klima, 1 adet buzdolabı, okuma 

baları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı 

15+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs Deri koltuklu, abs, asr, Klima, 1 adet buzdolabı, 

okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı 

AMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

En son yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar.04.12.2019 

 

 

 

Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri Kişi Sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Her turumuzda bulunan kişi 

aç tipleri tayin edilir. Araçlarımızda kulaklık yoktur. Tv Üniteli araçlarda telefonunuzu 

şarj etmeniz telefonunuzun batarya ömrünüzü azalttığı için harici bir şarj aleti bulundurmanızı tavsiye ederiz. 

edes Travego/Tourismo 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı 

ima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak 

Mıtsubıshı Safir 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, 

Otokar Sultan: 31+1 koltuklandırma, Yatar otobüs koltuklu, abs, asr, Klima, 1adet monitör, 1 adet 

mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı 

Vw Volt 15+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs Deri koltuklu, abs, asr, Klima, 1 adet buzdolabı, okuma 

15+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs Deri koltuklu, abs, asr, Klima, 1 adet buzdolabı, 

AMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. 


