
1.gün - Uçhisar Kalesi, Güvercinlik Vadisi, Çavuşin Köyü, Çanak - Çömlek Atölyesi, Kızılçukur
Vadisi
Sabah 06:00' da Ataköy Atrium AVM Önünden, 06:30' da Metro City AVM Önünden, 07:00' da Kadıköy
Evlendirme Dairesi Otoparkı yanından servislerimiz ile Sabiha Gökçen Havalimanına hareket ediyoruz.
Havalimanına kendi imkanları ile gelen misafirlerimizle 07:30’ da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç
Hatlar Terminali’ nde Setur görevlisi ve rehberimizle buluşup check in işlemlerimizi tamamladıktan sonra
Pegasus' un PC 2732 08:30 uçağıyla Kayseri’ ye uçuyoruz. 09:50’ te uçağımız iniyor ve Kayseri Erkilet
Havalimanında bizi bekleyen aracımıza binerek Güzel Atlar Ülkesi olarak adlandırılan Kapadokya
bölgesine hareket ediyor ve bölgenin en önemli savunma noktası ve büyük yapısı olan Uçhisar Kalesi’ ni
ziyaret ediyoruz. Kale gezisi sonrası ünlü coğrafyacı Strabon’ un Geografika adlı kitabında sık sık
bahsettiği adını güvercinlerden alan Güvercinlik Vadisi’ ne giderek burada vadiyi izliyor ve fotoğraf molası
veriyoruz. Bu molamızın ardından Kapadokya’ nın en güzel fotoğraflanabilen Avcılar ( Esentepe ) vadisine
hareket ediyor ve burada sizlere küçük bir çay, kahve molası veriyoruz. Sonrasında kayaların oyulması ile
kurulmuş olan ve bölgenin en eski kiliselerine sahip olan Çavuşin Köyü’ ne hareket ediyoruz. Buradaki
gezimizden sonra öğle yemeğimiz için Avanos bölgesindeki kayaya oyma bir restaurant olan Uranos
Restaurant’ a hareket ediyor ve muhteşem yemekleri tadıyoruz. Gezimize Hitit döneminden gelen 4000
yıllık el sanatları merkezi olan Avanos’ taki toprağın sanata dönüştüğü Çömlek Atölyelerinde ustalardan
bu sanatın nasıl yapıldığına dair bilgiler alıyor ve fotoğraflıyoruz. Burada alışveriş için vereceğimiz serbest
zaman sonrasında Kızılçukur Vadisine gidiyoruz ve manzara eşliğinde içeceklerimizi yudumluyoruz.
Bugünlük turumuzu tamamlayıp otelimize hareket ediyor ve giriş işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Akşam
yemeği ve konaklama otelimizde.

2.gün - Kaymaklı Yeraltı Şehri, Onyx Atölyesi, Paşabağ Vadisi, Üç Güzeller, Ürgüp, Sinasos,
Türk Gecesi
Otelimizde aldığımız kahvaltının ardından temel amacı savunma ve normalde 8 katlı, 5000 kişinin
yaşayabileceği büyüklükte olan Kaymaklı Yeraltı şehrine hareket ediyor ve burayı ziyaret edip
rehberimizden detaylı bilgileri alıyoruz. Bu ziyaretimizden sonra Dünyaca ünlü Onyx atölyesini ziyaret
ediyoruz ve Onyx hakkında bilgi alıyoruz. Öğle yemeğimiz için Avanos bölgesindeki Hanedan Restaurant’
a hareket ediyor ve muhteşem yemekleri tadıyoruz. Gezimize erken Hristiyanlık döneminde yaşam
tarzlarıyla ünlenen Simon Stilit rahiplerinin hücrelerinin bulunduğu Paşabağları Vadisi ve değişik
peribacaları ile dikkat çeken Dervent Vadisinde fotoğraf molası vererek devam ediyoruz. Üç Güzeller
diye adlandırılan Ana, Baba, Çocuk peri bacalarını ziyaret edip devam ediyor ve günümüzde şaraplarıyla
birçok ödül almış olan Turasan Şarap Mahzenlerini ziyaret ediyoruz. Sonrasında Ürgüp ilçe merkezinde
alışveriş için sizlere serbest zaman veriyoruz. Turumuza eski bir Rum Köyü olan Mustafapaşa’ ya
(Sinasos) hareket ediyor ve burada Rumların ve Osmanlı’ nın taş işçiliğini fotoğrafladıktan sonra bu köyde
sizlere serbest zaman veriyoruz. Bugün ki gezimizi tamamlayıp otelimize dönüyoruz. Akşam yemeğimizi
otelde aldıktan sonra dileyen misafirlerimiz bu akşam Kapadokya yöresine özgü kuzu gecesi diye tabir
edilen Anadolu Dans Figürlerinin sergilendiği Türk Gecesi programına katılabilirler.(extra)

3.gün - Göreme Açıkhava Müzesi, Kayseri, Dönüş Yolculuğu
Otelimizde aldığımız kahvaltının ardından oteldeki çıkış işlemlerimizi tamamlıyor ve Hristiyanlık’ ta manastır
hayatının başladığı ve şekillendiği önemli merkezlerden biri olan Göreme Açıkhava Müzesi’ ni geziyoruz
(Aziz Basil, Elmalı, Azize Barbara, Yılanlı, Tokalı, Çarıklı Kilise, Kiler, Yemekhane) Bu gezimizin ardından
ve Kayseri’ ye hareket ediyoruz. Kayseri’ de ilk olarak Ağırnas Kasabasını ziyaret ediyoruz. Mimar Sinan‘
nın doğduğu kasaba olarak da bilinen, yörenin mimarisini ve kültürünü en güzel yansıtan yerleşim
merkezlerinden biri olan Ağırnas‘ ı görerek Kent merkezine yol alıyoruz. Meşhur Kayseri Mantısından
oluşan öğle yemeğimizi aldıktan sonra ihtişamlı görüntüsü ile kartpostallara konu olan Erciyes dağını
görüyor şehir merkezine dönüyoruz. Şehirde Huand Hatun Ulu Camii, Huand Hatun’ un kümbeti ve Döner
Kümbet’ i görüyor ve yöresel alışveriş için Kayseri Çarşısı’ nda serbest zaman veriyoruz. Serbest
zamanın ardından Kayseri Havalimanı'na hareket ediyoruz. Dönüş uçağımız Pegasus' un PC 2739 sefer
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sayılı uçağı ile 21:25‘ te Kayseri’ den hareket edip, 22:50‘ de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‘ na
varıyor olacak. İstanbul' a varışta tekrar görüşmeyi dileyerek sizleri almış olduğumuz servis noktalarına
bırakıyoruz.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Pegasus Havayolları ile Gidiş - Dönüş Uçak Bileti
Doubletree By Hilton Avanos Hotel' de Konaklama Yarım Pansiyon ( 2 adet Sabah Kahvaltısı, 2 adet
Akşam Yemeği )
Rehberlik Hizmeti
Lüks Otobüs ile Ulaşım
Havalimanı Gidiş - Dönüş Servis Hizmeti
Araç İçi İkramlar ve Hizmetler
Paket Tur Zorunlu Sigorta Poliçesi

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Öğle Yemekleri
Balon Turu
Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri
Yemeklerde alınacak olan içecekler
Özel Harcamalar
Otel Ekstraları
Türk Gecesi

Genel Şartlar
Paket tur fiyatlarımıza tüm vergiler dahildir. Ulaşım araçlarımızın türü kişi sayısına göre Minibüs, Midibüs ve
Otobüs olarak değişmektedir. Ödemeler kredi kar  veya havale ile yapılmakta olup tüm bakiye tur sa ş
esnasında tahsil edilmektedir. Setur öngörülen asgari ka lımın sağlanamaması nedeniyle tur iptal bilgisini en
geç 21 gün öncesinden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ka lımcıya bildirerek turu iptal etme hakkına
sahip r. Tur rehberlerimiz Turist Rehberleri Hizmetlerine ilişkin yönetmelikte yer alan maddeler ışığında
çalış rılmaktadır. Tur iptal şartları paket tur sözleşmesinde yer almaktadır. Genel Şartlar tur programının
ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız düşünülemez. Gezi süresi 2 gece 3 gündür. Çocuk
indirimleri iki ye şkin yanında uygulanıp, tek bir çocuk için kullanılır. 0 - 6 yaş çocuklarda otel konaklamasında
yatak verilmeyebilir. Tur esnasında rehberimiz belir len programa mümkün olduğunca uymak kaydı ile
beklenmeyen hava ve yol şartlarına göre tur programında değişiklik yapabilir. Tur esnasında Setur sözleşmeye
aykırılığın; ka lımcının 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 doğan zararlardan  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. Turlarımızda araçlarımızın 3 ve 4 numaralı koltukları
rehberlerimiz için ayrılmakta olup misafirlerimize verilmemektedir. Tüm turlarımız ve servislerimiz için
belirnenen noktalar dışında kesinlikle misafir alınışı ve bırakılışı yapılmamaktadır.


