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1.gün - Çıldır Gölü, Kars Gravyer�, Atlı Kızak, Kars Müzes�

Bel�rt�len kalkış noktalarından hareket �le Sab�ha Gökçen Haval�manı'na hareket ed�yor ve haval�manına kend� �mkanları �le gelen m�saf�rler�m�z
�le buluştuktan sonra Kars’a hareket ed�yoruz. Uçuşumuz yaklaşık 2 saat sürecek. Kars’a �nd�kten sonra b�z� bekleyen aracımızla buluşuyor ve
rehber�m�z�n anlatımları eşl�ğ�nde Kars Müzes�’ ne varıyoruz. Arkeoloj�k ve etnograf�k eserler� gördükten sonra Çıldır Gölü’ ne hareket ed�yoruz.
Çıldır Gölü'nde �lk olarak öğle yemeğ�m�z� alıyoruz. Mevs�m şartlarına bağlı olarak 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.) Gölde ve restaurant çevres�nde geç�receğ�m�z key�fl� vak�t sonrasında meşhur Kars gravyer� tadımı �ç�n mola
ver�yoruz ve otel�m�ze hareket ed�yoruz. Akşam yemeğ� �ç�n ver�len saatte s�zlerle buluşuyor ve Kars Kaz Ev�'ne akşam yemeğ�ne götürüyoruz.
Konaklama seç�len otelde...
Kars Kaz Ev� Akşam Yemeğ� Menü: Çorba (Evel�k veya Kesme Aşı), Turşu ve Ezme, Kete ve Yöresel Coğraf� İşaretl� Peyn�r Tadımı, T���k ed�lm�ş Kaz
(Bulgur P�lavı eşl�ğ�nde), Yöresel Umaç Helvası, El Yapımı Reyhan Şerbet�, Çay, Su

2.gün - An� Ören Yer�, 12 Havar�ler K�l�ses�, Kars Kales�, Namık Kemal Ev�, Taş Köprü, Kafkas Halk Dans Göster�s�

Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından otel�m�zden hareket ed�yor ve Kars’a 50 K�lometre mesafedek� UNESCO Dünya Kültür M�ras
l�stes�ne dah�l 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. 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� ve 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 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.
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. Kars Kales�'n� panoram�k olarak aşağıdan görüyor ve gez�m�z� bu güzel nokta �le tamamlayarak otel�m�ze yerleş�yoruz.
Otelde alınacak olan akşam yemeğ� sonrasında Kafkas Halk Dans Göster�s� programını �zl�yoruz. Konaklama seç�len otelde... 
Akşam Yemeğ� Menü: P�t�, Ortaya Hangel, Tatlı, Su, 1 Adet Meşrubat

3.gün - Kafkas Cephes� Harp Tar�h� Müzes�, Sarıkamış Şeh�tler� Anıtı, Sarıkamış Kayak Merkez�, Boğatepe Köyü, Kars Harakan�
Haval�manı

Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrasında otelden çıkış �şlemler�m�z� yapıyor ve Türk�ye’ de en çok tabyanın olduğu, 46 tabyaya sah�p ve en
öneml�s� Ruslar’ ın b�r gece baskınında 600 k�ş�l�k b�r tabur asker�n şeh�t ed�lmes� ve yakın çatışmalar neden�yle duvarlarının kanla kaplanması
üzer�ne ‘Kanlı Tabya’ adı ver�lm�ş olan Kafkas Cephes� Harp Tar�h� Müzes�’ n� z�yaret ed�yoruz. Buradak� z�yaret�m�z�n ardından Sarıkamış’a
hareket ed�yoruz. Sarıkamış Şeh�tler� Anıtı z�yaret�m�z� yaptıktan sonra Kayak Merkez�ne g�d�yor ve burada öğle yemeğ� �ç�n s�ze serbest zaman
ver�yoruz. Sarıkamış'tan esk� adı Büyük Zavod yen� adıyla Boğatepe Köyü’ ne hareket ed�yoruz. Meşhur Kars gravyer�n�n üret�ld�ğ� tek köy olan
bu köyde Boğatepe Peyn�r Müzes� ve Mandıra z�yaretler� gerçekleşt�r�yoruz. Kars Haval�manı’ na hareket ed�yor ve bel�rt�len havayolu ve saatte
İstanbul'a hareket ed�yoruz. Uçağımız �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

2 gece seç�len Otel’ de Oda+Kahvaltı Konaklama
Akşam Yemekler�
Kafkas Halk Dans Göster�s�
G�d�ş - Dönüş Ekonom� Sınıfı Uçak B�let�
Profesyonel kokartlı rehberl�k h�zmet�
Lüks otobüs �le ulaşım
Müze ve ören yer� g�r�ş ücretler�
Acente İflas S�gorta Pol�çes�

F�yata Dah�l Olmayan H�zmetler

Öğle Yemekler�
Öğle ve Akşam yemekler�nde alınacak �çecekler
Atlı Kızak Keyf�
Otellerdek� ekstralar
Tüm özel harcamalar

Kars - Çıldır Turu - Tur Broşürü
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Genel Şartlar

***19 - 21 Ocak 2020 / 26 - 28 Ocak 2020 tar�hl� paketler�m�z�n g�d�ş uçağı İstanbul Sab�ha Gökçen Haval�manı'ndan Pegasus, dönüş uçağı �se
Kars Harakan� Haval�manı'ndan THY �le İstanbul Haval�manı'na gerçekleşecekt�r.
***19 - 21 Ocak 2020 / 21 - 23 Ocak 2020 / 26 - 28 Ocak 2020 tar�hl� paketler�m�zde dönüş uçak saat� dolayısı �le Boğatepe Köyü z�yaret�
gerçekleşt�r�lemeyecekt�r.
***Tur Broşürü'nde yer alan Paket detaylarında Kalkış Noktaları, Kalkış Açıklama ve Dönüş Açıklama b�lg�ler� yer almakta olup seç�len paket
tar�hler�ne göre otel, haval�manı, havayolu ve uçak saatler� değ�şkenl�k göstermekted�r. 
Paket tur f�yatlarımıza tüm verg�ler dah�ld�r. Ulaşım araçlarımızın türü M�n�büs, M�d�büs ve Otobüs olarak değ�şmekted�r. Ödemeler kred� kartı
veya havale �le yapılmakta olup tüm bak�ye tur satış esnasında tahs�l ed�lmekted�r. Setur öngörülen asgar� katılımın sağlanamaması neden�yle
tur �ptal b�lg�s�n� en geç 21 gün önces�nden yazılı olarak veya kalıcı ver� saklayıcısı �le katılımcıya b�ld�rerek turu �ptal etme hakkına sah�pt�r. Tur
rehberler�m�z Tur�st Rehberler� H�zmetler�ne �l�şk�n yönetmel�kte yer alan maddeler ışığında çalıştırılmaktadır. Genel Şartlar tur programının
ayrılmaz b�r parçasıdır ve tur programından bağımsız düşünülemez. Gez� süres� 2 gece 3 gündür. Çocuk �nd�r�mler� �k� yet�şk�n yanında
uygulanıp, tek b�r çocuk �ç�n kullanılır. 0 - 6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak ver�lmeyeb�l�r. Tur esnasında rehber�m�z bel�rt�len
programa mümkün olduğunca uymak kaydı �le beklenmeyen hava ve yol şartlarına göre tur programında değ�ş�kl�k yapab�l�r. Tur esnasında
Setur sözleşmeye aykırılığın; katılımcının kusurunun bulunması, sözleşme �fa sürec�ne dah�l olmayan üçüncü b�r k�ş�n�n beklenmeyen ve
önlenemez b�r davranışının bulunması, mücb�r sebep, paket tur düzenley�c� ve aracısının gerekl� tüm özen� göstermeler�ne rağmen
öngöremed�kler� ve engelleyemed�kler� b�r olayın meydana gelmes� durumu haller�nde sorumlu değ�ld�r. Bu broşürde yer alan b�lg�ler paket tur
düzenley�c�s� ve aracısı �ç�n bağlayıcıdır.Turlarımızda koltuk oturma planlaması rezervasyon sırasına göre yapılmaktadır. Koltuk değ�ş�m� (
rotasyon ) uygulamamız bulunmamaktadır. Turlarımızda araçlarımızın 3 ve 4 numaralı koltukları rehberler�m�z �ç�n ayrılmakta olup
m�saf�rler�m�ze ver�lmemekted�r. Tüm turlarımız ve serv�sler�m�z �ç�n bel�rnenen noktalar dışında kes�nl�kle m�saf�r alınışı ve bırakılışı
yapılmamaktadır.

Akşam Yemeğ� Menüler�

Kars Kaz Ev� Akşam Yemeğ� Menü: Ayran Aşı Çorba, Ortaya Turşu Ezme ve Kete, T���k ed�lm�ş Kaz, Umaç Helvası, Su, 1 Adet Meşrubat
Kater�na Sarayı Akşam Yemeğ� Menü: P�t�, Ortaya Hangel, Tatlı, Su, 1 Adet Meşrubat

Kafkas Halk Dansları

Zarafet, asalet ve kahramanlığın b�nyıllık oyunu: Yüzyıllardır oynanan Kafkas Dansı, �nsanın kend� tar�h�n�, �nanışını, kahramanlıklarını
anlatır. O yalnızca b�r halk oyunu olmasının çok ötes�nde. Kadına saygı duymayı, kadınla b�rl�kte hareket etmey�, gülümsemey�, hürmet�,
gururu, cesaret� ve mertl�ğ� tems�l eder. Asalet ve zarafet �le özdeş olan Kafkas dansları, b�nyılları aşan tar�he sah�pt�r. Savaş esnasında ve
sonrasın da kazanılan zafer�n b�r gösterges� olarak askerler�n yaptığı figür ve hareketler kartalın uçuşunu andırır, ayrıca bu figürler ( d�z,
tırnak, kılıç-kalkan, ayak ve kol hareketler�) kahramanlıklarını tems�l eder. Türkler�n es�r alınamayacağını ve özgürlükler�ne ne kadar
düşkün olduğunu �spatlayan Şeyh Şam�l’�n adı bu yüzden b�r çok figür ve oyuna ver�lm�şt�r. Büyük komutan Gaz� Mustafa Kemal Paşa’nın
serhat şehr� Kars’a gel�ş� sırasında (6 Ek�m 1924) kend�s�ne layık b�r karşılama �ç�n Kars halkının saygı ve sevg�s�n� sunmak adına, Hoş
Gel�şler Ola Mustafa Kemal Paşa eser� Atatürk ve kahraman türk asker�ne armağan ed�lm�şt�r. Kafkas danslarında kadın ve erkek b�rl�kte
oynar. Kızlarda zarafet, asalet; erkeklerde kahramanlık, cesaret ve at�kl�k ön plana çıkar. Kadınların tıpkı b�r ceylan g�b� süzüldüğü daha
na�f başka b�r dans yoktur. Erkekler �se hareketler�nde r�tm�k ve hızlı olmak zorundadır. Cesaret ve kahramanlığın göster�s�nde erkek da�ma
vücudunu ve başını d�k tutar. F�z�ksel olarak yapılması zor hareketlerde b�le rahat ve hoşgörülü görünmel�, tebessüm etmel�d�r.

Oda T�p�
1 K�ş�l�k Oda (K�ş� Başı)
2 K�ş�l�k Oda (K�ş� Başı)
3 K�ş�l�k Oda (K�ş� Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
2. Çocuk 2 - 6 Yaş 

K�ş� Başı F�yat
2725,00 TRY
2415,00 TRY
2375,00 TRY

340,00 TRY
2160,00 TRY

Kalkış Noktaları
Ataköy Atr�um Cam� Önü - Kalkış Saat� : 04:30

Metro C�ty AVM Önü - Kalkış Saat� : 05:00
Kadıköy Evlend�rme Da�res� - Kalkış Saat� : 05:30

Sab�ha Gökçen Haval�manı (İç Hatlar G�d�ş)Buluşma - Kalkış Saat� : 06:00
Kalkış Açıklama

Kalkış Tar�h� : 13.03.2020
Sab�ha Gökçen Haval�manı - Kars Haval�manı PC 2590 07:15

Dönüş Açıklama
Dönüş Tar�h� : 15.03.2020

Kars Haval�manı - Sab�ha Gökçen Haval�manı PC 2593 19:20

Yarım Pans�yon13-15 Mart 2020 / Kater�na Sarayı Hotel (13 - 15 Mart 2020)


