KAPADOKYA TURU PROGRAM AKIŞI
1 Gün : Gece Yolculuğu
Siz değerli misafirlerimizi Antalya’nın çeşitli noktalarından Tur otobüsümüzle alarak saat 22:00
civarında Rehberimiz eşliğinde Yola çıkıyoruz . Manavgat Akseki Seydişehir Konya Aksaray
güzergahını takip ederek sabah saatlerinde Kapadokya Bölgesine varıyoruz .
Kahvaltı : Aksaray Ağaçlı Tesisleri ( Extra Ödemeli )
2 Gün : İlk olarak Kapadokya bölgesinin en güzel en ilginç yerlerinden olan KAYMAKLI Yeraltı şehri
ziyareti ile programımıza başlıyoruz . Labirent tarzı inşa edilmiş koridor ve odalardan geçip
anlatımları dinliyoruz . Kısa bir yolculuktan sonra Uçhisar Kalesini ve Uçhisar kasabasını en iyi
görebileceğimiz nokta olan GÜVERCİNLİK vadisine ulaşıyoruz . Burada vereceğimiz mola sonrası
Uçhisar kalesine gidiyoruz . Dileyen misafirlerimiz kaleye çıkarak Muhteşem bir manzara noktası
olan kaleden tüm GÖREME ve çevresini gözleyerek manzaranın tadını çıkarabilir . Sonraki noktamız
AVCILAR vadisi ve çevresinin muhteşem manzarası için güzel bir mola . Bu moladan sonra dünyaca
ünlü Unesco Dünya Mirası listesindeki GÖREME acık hava müzesi ziyareti. Buradaki manastır ve
kiliseleri geziyor ve tarihleri hakkında rehberimizden bilgi alıyoruz . Daha sonrasında PAŞABAĞ ve
DERVENT vadisi ziyaretleriyle Peri Bacalarının muhteşem oluşumlarının keyfine varıyoruz
Öğlen Yemeği : Bölgede EXTRA ÖDEMELİ olarak alınacaktır
Bugünkü bir diğer noktamız AVANOS ve SALLANAN KÖPRÜ . Kızılırmak kenarında kurulmuş olan bu
şirin ilce ÇÖMLEKÇİLİK le meşhurdur . Önce Kızılırmak kıyısında bir mola verip ilçeyi keşfediyoruz
sonrasında bir atölyede Çömlek ustasından bu sanatın nasıl yapıldığını görüyoruz Gün sonunda
Konaklama ve aksam Yemeği için otelimize doğru yola çıkıyoruz .
Dileyen Misafirlerimiz bu aksam Bölgede meşhur olan Mağara Restoranların birinde gerçekleşecek
olan Türk Gecesi etkinliğine katılabilir . ( Extra Ödemeli )
3 Gün : Sabah erken saatlerde dileyen misafirlerimizle Balon Ucusu izlemek için yola çıkıyoruz .
Balonların nasıl şişirilip havalandığına vadiler üzerinde nasıl uçtuklarına tanıklık ediyoruz .
Dileyen misafirlerimiz Balon uçuşuna da katılabilirler . ( Balon Turu ve Balon uçuş izleme turu
EXRA Ödemeli )
Sonrasında sabah kahvaltısı için otelimize dönüyoruz . Kahvaltı sonrası ONYX atölyesine giderek bu
güzel tas hakkında bilgi alıyoruz . Üçgüzeller bölgenin en meşhur noktalarından biri burayı ziyaret
ediyoruz . Sonrasında Hacıbektas ilçesine hareketle Hacıbektaş Veli Dergah ve Türbesini ziyaret edip
duamızı ediyoruz . Bu ziyaret sonrası Konya’ya doğru devam ediyor ve Mevlana Celaleydin Rumi nin
mezarının da bulunduğu Dergah ve Müzeyi ziyaret ediyoruz
Öğlen Yemeği : Bölgede EXTRA ÖDEMELİ olarak alınacaktır
Aksamın gec saatlerinde Seydişehir Akseki Manavgat üzeri ANTALYA ya varıyoruz

