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Yılbaşı Özel Kars Çıldır
Erzurum Turu

1.600,00 TL

30.12.2018'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
2 Akşam Yemeği Dahil
Kesin Hareket
Uçaklı

1.Gün Çıldır Gölü, Kars Gravyer , Atlı Kızak
Sabah 05:00' da Ataköy Atr um AVM Önünden, 05:30' da Metro C ty AVM Önü, 06:00' da Kadıköy Evlend rme
Da res Otoparkı yanından serv sler m z le Sab ha Gökçen Haval manı'na hareket ed yoruz. Haval manına
kend mkanları le gelen m saf rler m zle 06:30’ da İstanbul Sab ha Gökçen Haval manı İç Hatlar
Term nal ’nde buluşuyoruz. Pegasus’ un PC 2590 08:00 uçağı le Kars’a hareket ed yoruz. Uçuşumuz yaklaşık
2 saat sürecek. Kars’a nd kten sonra b z bekleyen aracımızla buluşuyor ve Çıldır Gölü’ ne g d yoruz. Çıldır'
da lk olarak öğle yemeğ m z alıyoruz. Mevs m el verd ğ takd rde gölün kend balığı olan Sarı Balık
y yeb l rs n z. Yemek sonrasında buz tutmuş Çıldır Gölü üzer nde At Kızağı keyf n yaşıyoruz. (Gölün yeterl
sev yede buz tutmadığı veya buzların er mes durumunda atlı kızak yapılamayacaktır.) Göl üzer nde ve
çevres nde geç receğ m z key fl vak t sonrasında meşhur Kars gravyer tadımı ve alımı ç n mola ver yoruz ve
otel m ze yerleş yoruz. Konaklama otel m zde, akşam yemeğ ç n s zler Kars şeh r merkez ne yemeğe
götürüyoruz.

2.Gün An Ören Yer , Kars Müzes , 12 Havar ler K l ses , Kars Kales ,
Namık Kemal Ev , Taş Köprü, Yılbaşı Gala Programı
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Sabah kahvaltımızın ardından Kars’a 50 K lometre mesafedek UNESCO Dünya Kültür M ras l stes ne dah l
(https://www.setur.com.tr)
ed len An Ören Yer 'n z yaret ed yoruz. Han derler ya “ An g b yar; Bağdat g b d yar olmazmış” d ye.
Bakımsızlık ve terk ed lm şl ğ ne rağmen hala görülmeye değer b r yer. Uzun b r süre Ermen Krallarının
başkent olan bu şeh r; 1064’ten t baren Selçuklu dares ne g rm ş. Kent Surları, An Katedral , T gran
Honents K l ses ; Türkler n bölgey feth nden sonra yapılan ve dolayısıyla Anadolu’nun lk Cam s olan
Manucehr Cam 'n gezd kten sonra Ermen stan'ın başkent olduğu dönemlerde çarşı olarak kullanılan
caddes nde yürüyerek b r Ateşgede tapınağının zler n zled kten sonra Kars şeh r merkez nde öğle
yemeğ m z alıyoruz. Öğle yemeğ sonrası lk gez noktamız Kars Müzes ’ ne varıyoruz. Arkeoloj k ve
etnograf k eserler gördükten sonra k nc gez noktamız olan 12 Havar K l ses gez m z yapıyoruz. Ermen
M mar s n n güzel örnekler nden olan bu yapı günümüzde Kümbet Cam olarak kullanılmaktadır. Kubbe
etrafındak 12 havar y bet mleyen kabartmalar gerçekten lg çek c d r. Sonrasında yürüyerek Kars Kales ’ne
çıkıyoruz. 12 yy’dan kalma bu güzel kale özell kle Osmanlılar dönem nde c dd yen leme geç rm ş olan bu
yapıyı gez yor ve buradan Kars manzarasını fotoğraflama mkanı buluyoruz. Kale z yaret sonrasında Namık
Kemal’ n dedes yle b r süre yaşadığı ve lk ş rler n kaleme aldığı b l nen ev z yaret ed yoruz. Buradan Kars
Çayının üzer ne yapılmış olan Taş Köprüyü gez yoruz. Gez m z bu güzel nokta le tamamlayarak otel m ze
yerleş yoruz.Bu gece s zlerle beraber yen yıla merhaba d yoruz ve otelde gerçekleşecek Kafkas Halk Dans
Göster s eşl ğ nde yılbaşı gala programına katılıyoruz.

3.Gün Sarıkamış Şeh tler Anıtı, Sarıkamış Kayak Merkez , Erzurum
Ç e M nare, Üç Kümbetler, Yakut ye Medreses , Taş Han ve Erzurum
Evler
Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrasında otelden çıkış şlemler m z yapıyor ve Sarıkamış’a hareket
ed yoruz. Sarıkamış Şeh tler Anıtı z yaret m z yaptıktan sonra Kayak Merkez ne g d yor ve burada b r süre
serbest zaman ver yoruz. D leyenler teles yej le 1. z rveye doğru çıkab l r ve sıcak b r şeyler çeb l rler.
Serbest zaman sonrasında Erzurum’a hareket ed yoruz. Yolumuz üzer nde Çobandede Köprüsü’nü z yaret
edeceğ z. Erzurum’da lk durağımız meşhur Cağ Kebabı olacak. Öğle yemeğ m zden sonra Yakut ye Medreses
le Erzurum gez m ze başlıyoruz. Ardından Üç Kümbetler, Ç e M narel Medrese ve Ulu Cam z yaret m z
yapacağız. Bu z yaretler m z n ardından otant k Erzurum Ev nde çay ve kahve molası ver yoruz. Günümüzü
meşhur oltu taşı ve bu taştan yapılma eserler görüp alışver ş yapab leceğ m z Taş Han z yaret m z le
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sonlandırıyoruz. Erzurum Haval manı’ na hareket ed yor ve Pegasus’un PC 2558 20:45 uçağı le İstanbul’ a
(https://www.setur.com.tr)
hareket ed yoruz. Uçağımız 22:45’ te n yor ve serv s aracımızla s zler almış olduğumuz noktalara bırakarak
b r sonrak seyahat m zde görüşmek üzere ayrılıyoruz.

F yata Dah l Olan H zmetler
Pegasus Havayolu ile Gidiş - Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti
2 gece Winter City Hotel'de Oda+Kahvaltı Konaklama
Yılbaşı Gala Yemeği ve Kafkas Halk Dans Gösterisi
Akşam Yemekleri
Can Günay eşliğinde Profesyonel Rehberlik Hizmeti
Lüks Otobüs ile Ulaşım
Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri
Acenta İflas Sigorta Poliçesi

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Öğle Yemekleri
Öğle ve Akşam yemeklerinde alınacak içecekler ( Yılbaşı Gala Yemeğinde limit dışında
alınacak içecekler)
Otellerdeki ekstralar
Tüm özel harcamalar

Genel Şartlar
Paket tur fiyatlarımıza tüm vergiler dahildir. 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 21 gün öncesinden yazılı olarak veya
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kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirerek turu iptal etme hakkına sahiptir. Tur
(https://www.setur.com.tr)
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.Turlarımızda koltuk oturma planlaması rezervasyon sırasına göre
yapılmaktadır. Koltuk değişimi ( rotasyon ) uygulamamız bulunmamaktadır. Tüm turlarımız
ve servislerimiz için belirnenen noktalar dışında kesinlikle misafir alınışı ve bırakılışı
yapılmamaktadır.

Yılbaşı Gala Yemeğ Programı ve İçer ğ
YILBAŞI GALA PROGRAMI
20:00 Canlı Müzik ile Akşam Yemeği Başlangıcı
22:30 Kafkas Halk Dansı Gösterisi
MENÜ
Çorba
Evelek Çorba
Ara Sıcak
Hangel
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Meze Tabağı

(https://www.setur.com.tr)

Çiğ Köfte
Turşu
Ezme
Amerikan Salata
Söğüş Salata
Ana Yemek
Kaz Yemeği
Tatlı
İçecek
2 Adet Alkolsüz İçecek
***Restaurant' ta alınacak alkollü içecekler ekstradır.

Can Günay Hakkında
1979 yılının Mayıs ayında yedi tepeli şehirde dünyaya gelen Can Günay ilk, orta ve lise
eğitimini İstanbul tamamlar.18 yaşında, Türkiye’nin ilk dört yıllık Turist Rehberliği
Bölümü’nde okumaya hak kazanıp üniversite eğitimi için İstanbul’dan Güzel Atlar Diyarı
Kapadokya’ya göçer. Bu dört yıl içerisinde İç Anadolu’nun en büyük radyo istasyonlarından
birinde programcılık, yerel bir televizyon kanalında sunuculuk ve yine yerel bir gazetede
köşe yazarlığı yapar.
2001 yılında bölümünü üçüncülükle bitirip Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ülkesel kokartını
alarak TUREB (Turist Rehberleri Birliği) ve İRO’ya (İstanbul Rehberler Odası) 34/2162 sicil
numarasıyla kayıt olur ve Türkiye’nin ilk dört yıllık Turist Rehberliği bölümü mezunu
Profesyonel Turist Rehberi ünvanını alır.
İki günden yirmibir güne kadar olan turlarında uzun ya da kısa olmasına bakmaksızın Türk
kültürünü, Anadolu’nun eşsiz tarih ve uygarlığını, medeniyetler beşiği bu kutsal toprakların
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arkeolojik değerlerini misafirlerine olan sorumluluk duygusunu hiç kaybetmeden anlatır.
(https://www.setur.com.tr)

Can Günay , başka coğrafyalardaki insanların din, dil ve köken farkını gözetmeden , bütün
misafirlerini Türkiye’ye aşık edecek kadar iyi bir rehberlik hizmeti sunmaya devam eder.

Kafkas Halk Dansları
Zarafet, asalet ve kahramanlığın binyıllık oyunu:
Yüzyıllardır oynanan Kafkas Dansı, insanın kendi tarihini, inanışını, kahramanlıklarını
anlatır. O yalnızca bir halk oyunu olmasının çok ötesinde. Kadına saygı duymayı, kadınla
birlikte hareket etmeyi, gülümsemeyi, hürmeti, gururu, cesareti ve mertliği temsil eder.
Asalet ve zarafet ile özdeş olan Kafkas dansları, binyılları aşan tarihe sahiptir. Savaş
esnasında ve sonrasın da kazanılan zaferin bir göstergesi olarak askerlerin yaptığı ﬁgür ve
hareketler kartalın uçuşunu andırır, ayrıca bu ﬁgürler ( diz, tırnak, kılıç-kalkan, ayak ve kol
hareketleri) kahramanlıklarını temsil eder. Türklerin esir alınamayacağını ve özgürlüklerine
ne kadar düşkün olduğunu ispatlayan Şeyh Şamil’in adı bu yüzden bir çok ﬁgür ve oyuna
verilmiştir. Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın serhat şehri Kars’a gelişi sırasında
(6 Ekim 1924) kendisine layık bir karşılama için Kars halkının saygı ve sevgisini sunmak
adına, Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa eseri Atatürk ve kahraman türk askerine
armağan edilmiştir.
Kafkas danslarında kadın ve erkek birlikte oynar. Kızlarda zarafet, asalet; erkeklerde
kahramanlık, cesaret ve atiklik ön plana çıkar. Kadınların tıpkı bir ceylan gibi süzüldüğü
daha naif başka bir dans yoktur. Erkekler ise hareketlerinde ritmik ve hızlı olmak
zorundadır. Cesaret ve kahramanlığın gösterisinde erkek daima vücudunu ve başını dik
tutar. Fiziksel olarak yapılması zor hareketlerde bile rahat ve hoşgörülü görünmeli,
tebessüm etmelidir.

30 Aralık 2018 - 01 Ocak 2019
Ç
Tar h

K ş l k Oda
(K ş Başı)

https://www.setur.com.tr/y lbas -ozel-kars-c ld r-erzurum-turu

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 6 yaş

1. Çocuk
7 - 12 yaş
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Tar h
30.12.2018
01.01.2019

Ç (https://www.setur.com.tr)
K ş l k Oda Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 6 yaş

1. Çocuk
7 - 12 yaş

1.600,00 TL

1.700,00 TL

450,00 TL

1.470,00 TL

1.470,00 TL
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