
 

 

ERZURUM KARS TURU 
1.GÜN (KARS) 

    Saat 09.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda HFD Turizm kotuarında buluşma. C-in ve Bagaj işlemleri sonrası 12.05’de 
Kars’a uçuş. Yaklaşık 2 saat yolculuk sonrası Kars’a varış. Havalimanı’nda aracımıza geçiyoruz ve Kars gezimiz rehberimiz 
eşliğinde başlıyor. İlk olarak Kümbet Camii’yi (12 Havariler Kilisesi) geziyoruz daha sonra Kars Kalesi’ne çıkıyoruz. Şehrin 
manzarasını seyredip fotoğrafladıktan sonra kaleden iniyoruz ve Fethiye Camii’ne hareket ediyoruz. Önceden katedral olan 
Fehtiye Camii’ni gördükten sonra yörenin meşhur olan Aşıklar Evi’ne gidiyoruz. Bu kültürü yaşatan Ozanlardan Aşık 
geleneği hakkında bilgi aldıktan sonra Akşam yemeği için Kaz Evi’ne gidiyoruz. Kars’ın meşhur ve lezzetli yöresel 
yemeklerini tatma imkanımızın olduğu Kaz Evi’nde Kaz Eti-Piti-Hengelin tadına bakıyoruz. Yemek sonrası Otele Yerleşme.  

 
2.GÜN (KARS) 

    Otelde alınan kahvaltı sonrası Ani Harabeleri’ne hareket ediyoruz. İpek yolu üzerine kurulmuş bu tarihi şehirde birçok yapı 
kalıntısının yanı sıra ayakta kalan Ani Katedrali (Fethiye Camii), Ebul Menuçehir Camii, Aziz Prktch Kilisesi, Genç Kızlar 
Kilisesi ve İpek Yolu Köprüsü’nü rehberimizin anlatımları eşliğinde geziyoruz ve Çıldır Gölü’ne hareket. Çıldır Gölü’ne 
ulaştığımızda öğle yemeği için Çıldır Gölü’nün özel Sarı Balığı’ndan yiyoruz. Yemekten sonra buz tutan gölün üzerinde 
isterseniz atlı kızakla gezebilir veya balık avlayanları seyredebilirsiniz. Serbest zaman sonrası Kars’ın meşhur Peynir 
çeşitlerinin nasıl yapıldığını öğrenmek ve almak için Boğatepe Köyü’ne hareket ediyoruz. Boğatepe Köyü’nde Peynir 
müzesini geziyoruz ve peynirin hangi aşamalardan geçtiğini görüyoruz. Müze gezisi sonrası alışveriş için serbest zaman. 
Serbest zaman sonrası Kars’a dönüş. Otele yerleşme. Akşam yemeği otelde.   

3.GÜN (SARIKAMIŞ-ERZURUM) 

Otelde alınan kahvaltı sonrası Sarıkamış’a hareket. Sarıkamış’ta 90.000 bin askerimizin donarak şehit düştüğü 93 Harbi’ni 
rehberimizin anlatımları ile dinliyoruz ve anıtı ziyaret ederek ayrılıyoruz. Daha sonra Erzurum’a hareket. 2 saatlik yolculuk 
sonrası Erzurum’a varış. İlk olarak Nene Hatun Tarihi Milli Parkı’nda 93 Harbine ait Osmanlı tabyalarını görüyoruz. Daha 
sonra Erzurum’un Meşhur Cağ Kebabı’nı yemek için restorana geçiyoruz. Yemek sonrası sırasıyla Hoca Cemalettin Yakut 
tarafından 1310 yılında inşa ettirilen ve günümüzde Etnoğrafya Müzesi olarak hizmet veren Yakutiye Medresesini, 
Anadolu’da ki anıt mezar eserlerinin örneği olan Üç Kümbetler’i, Selçuklu Mimarisinin en güzel işlendiği Ulu Camii ve Çifte 
Minareli Medrese’ yi geziyoruz. Daha sonra Erzurum’un meşhur madeni ve cevheri olan Oltutaşı’nın sanata dönüştüğü 
Taşhan (Rüstempaşa Bedesteni) gidiyoruz. Alışveriş için serbest zaman. Serbest zaman sonrası Erzurum Havalimanı’na 
geçiş. Bagaj ve c-in işlemleri sonrasında 19.00’da İstanbul’a uçuş. 2 saatlik yolculuk sonrası İstanbul’a varış ve turumuzun 
sonu.  

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1310
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ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER; 

• THY ile İstanbul-Kars / Erzurum-İstanbul Ekonomi Sınıf Uçak Bileti 
• 2 Gece 4-5 yıldızlı Otellerde Konaklama  
• 2 Sabah Kahvaltısı-2 Akşam Yemeği-2 Öğle Yemeği 
• Profesyonel Rehberlik Hizmeti 
• Lux ve Klimalı Araçlarla Ulaşım 
• Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri 
• Seyahat Sigortası 
• Araç İçi İkramlar 

ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER; 

• Otelde alınan ekstra hizmetler (Oda Servisi, Ütü, Telefon vb.) 
• Yemeklerde alınan ekstralar (Kapalı İçecek vb.) 
• Programda ekstra olarak belirtilmiş veya belirtilmeyen aktiviteler 

AÇIKLAMA;  
•  Fiyat kişi başı olarak belirtilmiştir.  
• 0-6 yaş grubu ücretsiz,6-12 yaş grubu %50 indirim.  
•  Tur programına kesin kayıt tur bedelinin %50’si ödendiği takdirde yapılır.  
• Programa 15 gün kala ücretin tamamının ödenmesi gerekmektedir.  
• Programa 30 gün kala iptallerde kesinti yapılmadan %100 iade yapılır.  
• Programa 30-15 gün kala iptallerde %40 cezai müeyyide uygulanır.  
• Programa 15-7 gün kala iptallerde %70 cezai müeyyide uygulanır.  
•  Programa 7 günden az kala iptallerde %100 cezai müeyyide uygulanır.  
• Acente, program içerik ve standart aynı kalmak şartı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
• 0-2 Yaş çocuklara otobüste koltuk ve otel konaklamasında yatak verilmez. 6-12 yaş indirimi 2 yetişkin ile kalındığında 

geçerlidir. 
• Turlarımız uçak bileti,otobüs, otel, tur programı ve rehberlik hizmetleriyle bir bütündür, ayrı ayrı düşünülemez. Kullanılmayan 

ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez.  
•  Rezervasyon esnasında otobüs koltuk numarası verilmez.  
•  Yeterli sayıya (MİN 16 KİŞİ) ulaşılamadığı takdirde tur hareket tarihinden 2 gün öncesine kadar HFD Turizm Seyahat Acentesi 

turu iptal etme hakkına sahiptir.  
• Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa bağlı olarak değişiklik yapılabilir. Hava muhalefeti nedeniyle ya da 

rehberinizin vermiş olduğu saatlere uyulmaması durumunda tur programında yazıldığı halde gezilemeyen yerlerden HFD 
Turizm’in sorumluluğu yoktur.  
 

ÜCRET TABLOSU 

TEK KİŞİLİK ODA ÇİFT KİŞİLİK ODA ÜÇ KİŞİLİK ODA 00-02 YAŞ (BEBEK) 02-12 YAŞ(ÇOCUK) 

1790 TL 1680 TL 1590 TL 280 TL 1170 TL 

 


