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Isparta Göller Yöres ve Sagalassos Turu
20.09.2019'den t baren kalkışlı

1.520,00 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
1.Gün Antalya, Yazılı Kanyon Tab at Parkı, Eğ rd r, Kovada Gölü M ll Parkı, Eğ rd r Gölü
Sabah 06:00 Kadıköy Evlend rme Da res Otoparkı Yanı, 06:30 Metro C ty AVM Önü, 06:30 Ataköy Atr um AVM Önünden
serv sler m z le İstanbul Haval manı'na hareket ed yoruz. İstanbul Haval manı'na kend mkanları le gelen
m saf rler m zle 07:30’da İç Hatlar Term nal ’ nde buluşuyoruz. THY' n n TK 2410 08:55 uçağı le Antalya'ya hareket
ed yoruz. Uçağımız 10:20'de Antalya Haval manı'na n yor ve burada b z bekleyen aracımızla buluşup Isparta'ya
hareket ed yoruz. Turumuza zeng n b tk örtüsü, yaban hayatı ve tar h Kral Yolu'nun geçt ğ Yazılı Kanyon Tab at
Parkı le başlıyoruz. 1989 yılında tab at parkı lan ed len parkın tamamı Devlet Ormanı statüsünded r. Burada
alacağımız öğle yemeğ n n ardından Kovada Gölü M ll Parkı'na hareket ed yoruz. Benzers z flora zeng nl ğ ve yaban
hayatı çeş tl l ğ n n yanı sıra doğal kaynakların ender b r peyzaj bütünlüğü ç nde b r araya gelmes Kovada Gölü ve
çevres n 1970 yılında M ll Park, 1992 yılında se 1.derece doğal s t alanı olarak lan etm şt r. Gez m ze Eğ rd r Gölü le
aynı s mle anılan gölün güney kıyısına kurulu olan bu kent tar hte b rçok meden yete ev sah pl ğ yapmış.
Günümüzde kapalı çarşı olarak kullanılan Dündar Bey Medreses lg nç m nares yle d kkat çeken Hızır Bey Cam ve
Eğ rd r Kales 'n gez p Eğ rd r Gölü ve Yeş l Adayı panoram k olarak seyredeb leceğ m z Akpınar köyüne ulaşıyoruz.
Burada değerlend recek olduğumuz serbest zamanın sonrasında Isparta şeh r merkez ne hareket ed yoruz. Bugün
gez m z tamamlıyor ve otel m ze g r ş yapıyoruz. Konaklama ve akşam yemeğ otel m zde...

2.Gün Burdur, Türk ye'n n Mald vler Salda Gölü, Burdur Müzes , Sagalassos Ant k Kent
Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından Türk ye'n n Mald vler olarak b l nen ve göller yöres n n en güzel gölü
Salda Gölü'ne hareket ed yoruz. Burdur'un Yeş lova lçes sınırları çer s nde olan bu gölün bembeyaz kumsalları,
berrak suları le manzarasına hayran kalacaksınız( Salda Gölü'nde yüzme molası ver lmemekted r ). Gölden ayrılıyor
ve öğle yemeğ m z meşhur Burdur Ş ş olarak alıyoruz. Öğle yemeğ m z n ardından Burdur Müzes ' ne hareket
ed yoruz. Müzede Sagalassos Ant k Kent nden çıkarılan öneml arkeoloj k eserler görüyoruz. Müze z yaret m z n
ardından gez m ze Anadolu'dak en görkeml ant k kentlerden b r s olan Sagalassos Ant k Kent le devam ed yoruz.
Ant k dönemde P s d a olarak b l nen bölgede yer alan kentte lk yerleş m zler günümüzden 12.000 yıl önces ne
kadar uzanmaktadır. Sagalassos Ant k Kent , or j nal yapı taşlarının neredeyse tamamının bulunab ld ğ anıtsal
yapıları le son derece y korunmuş durumdadır. D ğer yandan, kent n planı, üzer nde kurulmuş olduğu teraslı yapı
düşünüldüğünde oldukça çarpıcıdır ve bu yapı le uyumlu ve etk ley c b r anıtsal merkez yaratılmıştır. Ayrıca, en az
b n yıllık seram k üret m le Sagalassos ant k dönemlerdek en uzun seram k üret m merkez olarak UNESCO Dünya
M ras L stes ’ne öner lmekted r. Ant k kentte Anton nler Çeşmes 'n z yaret ed yoruz. Aygaz'ın katkılarıyla 2010
yılında, tamamen yıkılmış olan çeşme restore ed lm ş ve şelales nden tekrar su akıtılarak anıtsal yapıya özgün çeşme
fonks yonu yen den kazandırılmıştır. Gez m ze 9 b n k ş l k t yatrosuyla dünyanın en yüksek rakımlı t yatrosunu ve
şeh r kütüphanes n görüp ant k P s d a başkent Sagalassos'tan ayrılıyoruz. Akşam yemeğ ve konaklama
otel m zde.

3. Gün Lavanta Kokulu Köy Kuyucak, Dönüş Yolculuğu
Sabah otel m zde alacak olduğumuz kahvaltının ardından çıkış şlemler m z gerçekleşt r p otelden ayrılıyor ve
Kuyucak Köyü'ne hareket ed yoruz. Kuyucak Köyü'nde s zlere serbest zaman ver yor ve d leyen m saf rler m z
lavanta buket , lavanta balı, lavanta suyu g b ürünler n alışver ş n yapab l rler. Isparta Süleyman Dem rel

Haval manı'na hareket ed yoruz. THY' n n TK 2861 15:45 uçuşu le İstanbul'a dönüyoruz. İstanbul' a varışta tekrar
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görüşmey d leyerek s zler almış olduğumuz serv s noktalarına bırakıyoruz.B r başka Setur seyahat nde buluşmak
üzere s z değerl m saf rler m zle vedalaşıyoruz.

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Hava Yolları ile Gidiş - Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti
2 Gece Hilton Garden Inn Isparta Hotel'de Konaklama
Yarım Pansiyon ( 2 Adet Akşam Yemeği, 2 Adet Açık Büfe Sabah Kahvaltısı)
Profesyonel Turist Rehberi eşliğinde Çevre Gezisi
Müze ve Milli Park Giriş Ücretleri
Lüks Otobüs ile Ulaşım
Araç İçi İkramlar ve Hizmetler
Paket Tur Zorunlu Sigorta Poliçesi

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Öğle Yemekleri
Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler
Tüm Özel Harcamalar

Genel Şartlar
Paket tur fiyatlarımıza tüm vergiler dahildir. Turumuz minimum 35 kişinin katılımı ile
gerçekleşecektir. Ulaşım araçlarımızın türü Minibüs, Midibüs ve Otobüs olarak değişmektedir.
Ödemeler kredi kartı veya havale ile yapılmakta olup tüm bakiye tur satış esnasında tahsil
edilmektedir. Setur öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle tur iptal bilgisini en geç 1
ay öncesinden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirerek turu iptal etme
hakkına sahiptir. Tur rehberlerimiz Turist Rehberleri Hizmetlerine ilişkin yönetmelikte yer alan
maddeler ışığında çalıştırılmaktadır. Tüketicinin, paket tur sözleşmesinin imzalanmasından itibaren
7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı
bulunmaktadır. Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından
bağımsız düşünülemez. Gezi süresi 2 gece 3 gündür. Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında
uygulanıp, tek bir çocuk için kullanılır. 0 - 6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak
verilmeyebilir. Tur esnasında rehberimiz belirtilen programa mümkün olduğunca uymak kaydı ile
beklenmeyen hava ve yol şartlarına göre tur programında değişiklik yapabilir. Tur esnasında Setur
sözleşmeye aykırılığın; katılımcının kusurunun bulunması, sözleşme ifa sürecine dahil olmayan
üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebep, paket tur
düzenleyici ve aracısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve
engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi durumu hallerinde sorumlu değildir. Bu broşürde
yer alan bilgiler paket tur düzenleyicisi ve aracısı için bağlayıcıdır.
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