
 

KAPADOKYA – HACI BEKTAŞ-I VELİ  

 3 GECE 4 GÜN 
 

IHLARA VADİSİ -  GÖREME – NEVŞEHİR(2) – 

ÜRGÜP -  AVANOS - GÜVERCİNLİK VADİSİ  
 

TUR TARİHİ 

27 AĞUSTOS (CUMARTESİ) – 30 AĞUSTOS (SALI) 2022 
 

2 GECE OTEL KONAKLAMALI 

 
 

 

OTELLER 
İki Kişilik Veya Üç Kişilik 

Odada Kişi Başı 
Tek Kişilik 
Oda Farkı  

0 - 2 Yaş 
Çocuk 

3 - 12 Yaş 
Çocuk 

 NEVŞEHİR: SEANDOS OTEL VB. 

1990 TL 

1490 TL 
500 TL 0 TL 

1890 TL 
1390 TL 

ALTERNATİF DİĞER TUR TARİHLERİ 

29, 30 NİSAN /  01,  05, 18, 19, 26 MAYIS / 09, 16 HAZİRAN / 08, 09, 10, 28 TEMMUZ / 11, 26 AĞUSTOS/ 08, 22 EYLÜL / 
06, 27 EKİM / 10, 24 KASIM  

 
ÜCRETE DAHİL SERVİSLER 

 
 İSTANBUL – KAPADOKYA / KAPADOKYA – İSTANBUL 

ARASI ULAŞIM 

 BÖLGE OTELLERİNDE 2 GECE KONAKLAMA 

 2 SABAH KAHVALTISI 
 2 AKŞAM YEMEĞİ 

 PROFESYONEL REHBERLİK HİZMETLERİ 
 OTOBAN, OTOPARK, KÖPRÜ ÜCRETLERİ 

 PROGRAMDA BELİRTİLEN TÜM ÇEVRE GEZİLERİ 
 ARAÇ İÇİ SU İKRAMI 

 1618 NOLU TURİZM KANUNUNA GÖRE ZORUNLU 
SEYAHAT SİGORTASI (30TL) (İPTAL VE DEĞİŞİKLİKTE 

İPTAL İADESİ YOKTUR.) 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN SERVİSLER 
 

 İLK GÜN YOLDA ALINAN KAHVALTI VE ÖĞLE YEMEKLERİ 

 KİŞİSEL VE EKSTRA HARCAMALAR 

 PROGRAM DIŞI GEZİLER  
 MÜZE, ÖREN YERİ, KONAK, KALE, ANTİK KENT  VB. TÜM GİRİŞ 

ÜCRETLERİ İSTEĞE BAĞLI OLUP MİSAFİRLERİMİZE AİTTİR VE 
MÜZE KART ALINMASI TAVSİYE EDİLİR 

 ERİS GARANTİSİ (ERKEN REZERVASYON İPTAL SİGORTASI) 

(İSTEĞE BAĞLI - 50TL) KAPPATUR GÜVENCESİ ALTINDA TUR 

HAREKETİNE 3 GÜN KALAYA KADAR KOŞULSUZ ŞARTSIZ 

TURU İPTAL ETME İMKÂNI SUNAR. ZORUNLU SAĞLIK 

SİGORTASI VE ERİS ÜCRETİ İADE EDİLMEZ. 

 

 
İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! 

2. yurt içi turunu alana + % 5 indirim, 3. yurt içi turunu alana +  % 10 indirim 

(2022 yılı içerisinde 2. ve 3. turu alan misafirlerimize sadece paket tur fiyatı üzerinden + indirim sağlar) 
Arkadaşını getirene + % 5 indirim 

(2022 yılı içerisinde arkadaşını getirerek aynı tura kayıt yaptıran misafirlere aynı yıl içerisinde katılacakları 2. turda sadece paket tur 
fiyatı üzerinden + %5 indirim sağlar) 



 
TUR PROGRAMI 

 
1.GÜN İSTANBUL – KAPADOKYA 
21:00 -  İncirli Doğtaş Mobilya Önü 
21:30 -  Harbiye Kappa Tur Merkez Ofis Önü 
22:00 -  Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 
22:15 -  Kartal Köprüsü Altı  
22:30 -  Çayırova Mc’Donalds 
23:15 -  İzmit Halk Evi Karşısı Otobüs Durağı Önü  

 
Kalkış noktalarımızdan siz değerli misafirlerimizle buluşarak. Bolu – Ankara güzergâhı 
üzerinden Kapadokya’ ya doğru hareket ediyoruz. 
 
2. GÜN TUZ GÖLÜ – AKSARAY – IHLARA VADİSİ – NARLI GÖL – YERALTI ŞEHRİ – NEVŞEHİR – PAŞABAĞ 
DERVENT VADİSİ – ÜRGÜP – ŞARAP MAHZENLERİ 

Sabah saatlerinde güzergâhımız üzerinde alacağımız ekstra kahvaltı için mola 
veriyoruz. Kahvaltı sonrasında ülkemizin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü’nde 

fotoğraf için kısa bir mola veriyoruz. Fotoğraf molamız sonrasında eşsiz güzelliğiyle 
bizleri büyüleyecek olan Ihlara Vadisi’ne doğru hareket ediyoruz. Türkiye’nin en büyük 
kanyonlarından biri olan, 14 km uzunluğundaki Ihlara Vadisi’ne ulaşıyoruz. Vadideki ilk 

gezi noktamız Ağaçlı Kilisesi gezimizden sonra, Melendiz Çayı’nın oluşturmuş olduğu 
nehir yatağında akan nehrin huzur verici sesi eşliğinde ağaçlar arasında yürüyüş 
yapıyoruz. Verilen serbest zaman içerisinde fotoğraflar çekerek bu unutulmaz anları 
ölümsüzleştirebilirsiniz. Ihlara Vadisi gezimiz sonrası Narlıgöl’de fotoğraf çekimi için 
serbest zaman veriyoruz. Fotoğraf molamız sonrasında Derinkuyu veya Kaymaklı 
Yeraltı Şehirleri’nden birini geziyoruz (bölgesel yoğunluğa ve güzergâhımızda 

olabilecek değişikliklere göre belirlenecektir.) Rehber anlatımları eşliğinde yer altı tünelleri gezimizi tamamlayarak öğle 
yemeğimizi de alacağımız Göreme’ye doğru hareket ediyoruz (öğle yemeği noktası program akışına veya bölge ve restoran 
yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.) Öğle yemeğimiz sonrasında üç başlı peri bacaları ile tanınan Paşabağ’a varıyor ve 
serbest zaman veriyoruz. Serbest zamanı takiben Hayaller Vadisi olarak da bilinen Dervent Vadisi’ne varıyoruz. Hepimizin 

filmlerde gördüğü ve hayallerimizde olan Dervent Vadisi’ni deve şeklinde oluşan peri bacasından hatırlayacağız. Sonrasında 
Ürgüp’e ulaşıyoruz. Merkezde yapacağımız panoramik turumuz sonrasında şarap mahzenlerini ziyaret ediyoruz. Mahzen 
gezimiz sonrasında 3 Güzeller olarak bilinen peri bacalarına varıyoruz. Verilen fotoğraf molası sonrasında otelimize hareket. 

Konaklama ve akşam yemeği otelimizde. 
Sabah Kahvaltısı: Güzergâhımız üzerinde uygun bir tesiste ekstra olarak alınacaktır. 
Öğle Yemeği: Bölge restoranlarında menü olarak ekstra alınacaktır. 
Akşam Yemeği: Otelde alınacaktır ve tur ücretine dahildir. 
 
3.GÜN BALON TURU – UÇ HİSAR KALESİ – ÇAVUŞİN ÖREN YERİ – GÜVERCİNLİK VADİSİ – ÇÖMLEK ATÖLYESİ  
GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ – AVANOS – ONYX TAŞ ATÖLYESİ – TÜRK GECESİ 
Sabah erken saatlerde dileyen misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek olan balon 
seyir turuna katılabilirler. Dileyen misafirlerimiz ise yine alternatif olarak balon turuna 

katılım sağlayabilirler (bölgesel yoğunluğa göre değişkenlik gösterebilir ve rehberimiz 
tur esnasında net fiyat ve müsaitlik bilgisi verecektir.) Alternatif turlardan dönüşümüz 
sonrasında otelde alacağımız kahvaltı sonrasında ilk durağımız Uçhisar Kalesi olacak. 
Panoramik olarak çekilecek fotoğraf molamızın ardından Güvercinlik Vadisi’nin eşsiz 
manzarasında büyüleneceğimiz Salkım Tepesi’ne varıyoruz. Verilecek olan serbest 
zamanda fotoğraflarımızı çektikten sonra çömlekçilik sanatı görebileceğimiz çömlek 
atölyesine gidiyoruz. Atölyede ki keyifli dakikaların ardından Göreme Açık Hava 
Müzesi’ne hareket ediyoruz. Rehberimizin Hristiyanlık tarihi hakkında verilen bilgilerin 
ardından Elmalı Kilise, Çarıklı Kilise, Yılanlı Kilise gibi sayısız kiliseyi gezeceğiz. 
Gezimiz sonrasında Onyx taşının işlendiği atölyeye gidiyoruz. Burada yapılan anlatımlar ardından Çavuşin Ören Yeri’ne 

gidiyoruz. Sit alanı ilan edildikten sonra boşaltılan bu tarihi kasabada dolaşırken eski insanların yaşadıkları mağara taş evler 
kendinizi o çağlarda hissettirecek. Rehber anlatımlarımız sonrasında verilecek olan serbest zamanda fotoğraflarınızı çekebilir bu 
büyülü ortamı ölümsüzleştirebilirsiniz. Rehberimizin belirlemiş olduğu saatte yöresel ürünleri de bulabileceğiniz özellikle sütte 
kavrulmuş kabak çekirdeği bulabileceğiniz alışveriş molası sonrası otelimize dönüyoruz. Konaklama ve akşam yemeği 
otelimizde. Dileyen misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek olan Türk Gecesi programına katılabilirler. 

Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup tur ücretine dahildir. 
Öğle Yemeği: Uranos Restaurant vb. menü olarak ekstra alınacaktır. 
Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir. 
 



 

 

 
 
4.GÜN SİNASSOS MUSTAFA PAŞA – HACI BEKTAŞ-I VELİ – ANKARA – İZMİT - İSTANBUL 

Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrasında ilk durağımız eski bir Rum köyü olan 
Sinassos - Mustafapaşa olacak. Rehber anlatımlarımız eşliğinde yolculuğumuzu 
tamamlıyoruz. Verilmiş olan serbest zamanda Eleni - Constantinus kilisesini gezebilir, 

eski sokaklarında yürüyüş yapıp birbirinden ilginç yöresel taş işçiliğinin en güzel 
örneklerini görebileceğiniz. Bu kasaba bizleri çok etkileyecek ve birbirinden güzel 
fotoğraflar çekebileceğiz. Gezimiz sonrasında Hacı Bektaş-ı  Veli’nin makamını ziyaret 

ediyoruz. Gezimiz sonrasında İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz. Ankara - Bolu 
karayolunu takip ederek İstanbul’a varıyor siz değerli misafirlerimizi aldığımız 
noktalarda bırakarak vedalaşıyoruz. 
Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir. 
Öğle Yemeği: Avanos'ta menü olarak alınacaktır. 
Akşam Yemeği: Güzergâhımız üzerinde uygun bir tesiste ekstra alınacaktır. 
 
NOT: Acente dönemsel yoğunluk yaşanan tarihlerde tur programı üzerinde değişiklik yapma hakkını, programda yazılı günleri 

değiştirme hakkını ve konaklama yapılacak bölgeleri değiştirme hakkını saklı tutar. (Kapadokya – Niğde, Kapadokya – Aksaray 
vb. gibi) 

 
 
 
 

PAKET TUR BROŞÜRÜ NOTLAR 
 

1. Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir.  
2. Kappatur, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme 

hakkını saklı tutar.  

3. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler  gerçekleştirilebilir.  
4. Kappatur, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.  
5. Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak 

örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez.  
6. Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 40 kişidir. Paket tura katılacak kişi 

sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir.  

7. Turun iptali durumunda sigorta ücretleri iade edilemez.  
8. Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşir. Katılmak 

istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  

9. Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün/ 
günler dışında başka bir gün yapılabilir.  

10. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da 

turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az 
katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek 
gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından KAPPATUR sorumlu tutulamaz.  

11. Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dahil değildir.  
12. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya ilave 

açılan-kapanan ek yataktır.  

13. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.  
14. Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup tereyağı, reçel, kahve veya çaydan 

ibarettir. Grup kahvaltıları otellerde ayrı salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  

 
TUR BROŞÜRÜNÜ ŞAHSIM VE BERABERİMDEKİ TÜM KATILIMCILAR ADINA OKUDUM, ANLADIM, 
TESLİM ALDIM. 

İSİM SOYİSİM :                                                                                       İMZA  : 
 
 


