
 

 

KAPADOKYA TURU (UÇAKLI) 
1.GÜN (KAPADOKYA) 
      Sabah saat 04.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda HFD Turizm kontuarı önünde buluşma. Bagaj ve C-in işlemleri 
sonrası 06.35’te Nevşehir’e uçuş. Bir buçuk saatlik uçuş sonrası Nevşehir’e ulaşıyoruz. Bizi bekleyen aracımıza yerleştikten 
sonra açık büfe alacağımız kahvaltımız için restoranımıza hareket ediyoruz. Kahvaltı sonrası gezi programımızın ilk durağı 
olan doğa harikası olan Uç Hisar Kalesi’ni görüyoruz. Rehberimizin anlatımı sonrası fotoğraf molası veriyoruz ve mola 
sonrası Güvercinlik Vadisi’ne ulaşıyoruz. Bölgeye hâkim olan Güvercinlik Vadi ’sinde panoramik görselliğin tadını çıkarıyoruz 
ve Göreme Açık Hava Müzesi’ne hareket ediyoruz. Eski adı Korama olan Göreme’de; Göreme Açık Hava Müzesi’ni geziyoruz. 
Kaya kiliseleri (Elmalı, Yılanlı, Çarıklı Kiliseleri), yemekhane, mutfak, kiler ve İncil’in baştan sona resmedildiği Tokalı Kilise 
müzede göreceğimiz yerler arasında. Göreme Açık Hava Müzesi’ni gezdikten sonra Anadolu'nun en uzun nehri olan 
Kızılırmak’ın yanı başında bulunan Avanos’a ulaşıyoruz. Avanos’ta öğle yemeği için serbest zaman. Derler ki ‘’kör bile bulur 
Avanos’un yolunu, çanak çömlek kırıntılarından’’ işte böyle bir kültürün oluştuğu bu noktada Çömlek atölyelerinden birinde 
çanak-çömlek yapımını izliyoruz. Daha sonra Paşabağ ve Zelve Vadilerindeki birbirinden farklı ve ilginç kaya oluşumlarını 
geziyor ve fotoğraflama imkânı buluyoruz. Gezimiz sonrası otele yerleşme. Akşam yemeği otelde.  

Not: Türk Gecesi Programı(ekstra). Programa katılmak isteyen misafirlerimiz tur programına kayıt esnasında belirtmesi rica olunur.  

2.GÜN (KAPADOKYA) 

Not: Hava koşulları uygun olduğu takdirde bölgeyi en güzel görebilmemiz için Balon’la  uçuş. Yaklaşık 1 saat sürecek olan balonla uçuş programı 
sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilebiliyor. (Ekstra) Programa katılmak isteyen misafirlerimiz tur programına kayıt esnasında belirtmesi rica 
olunur. 

      Otelde alacağımız kahvaltı sonrası meşhur Asmalı Konağı geziyoruz ve Üç Güzeller Peribacalarına hareket ediyoruz. 
Bölge’ye hâkim olan bu tepede panoramik seyir ve fotoğraf çekimi sonrası Derinkuyu Yeraltı Şehri’ne hareket ediyoruz. 
Kapadokya’nın gizemini daha da arttıran bölgedeki en güzel yeraltı şehirlerinden olan Derinkuyu Yeraltı şehrine varıyoruz. 
Yerin 7 kat altında yaşamanın mucizevî yanlarını görerek jeotermal bir bölgede bulunan Narlıkuyu Krater Gölü’ne gidiyoruz. 
Burada vereceğimiz fotoğraf molasından sonra 3268 metre yüksekliği ile bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Hasan 
Dağı’nın heybetli görüntüsü eşliğinde Ihlara Vadisi’ne varıyoruz. 14 km. uzunluğunda ve içerisinde yaklaşık 105 tane kiliseyi 
barındıran bu vadide Melendiz Çayı’nın kenarından yürüyerek Ağaçaltı, Yılanlı ve Sümbüllü Kiliseleri görüyoruz.  Yürüyüş 
sonrası öğlen yemeği için serbest zaman. Serbest zaman sonrası Uçhisar’a dönüş. Uçhisar’da meşhur sütlü kabak çekirdeği 
ve onxy taşı için alışveriş zamanı. Serbest zaman sonrası havalimanına hareket. C-in işlemleri sonrası 19.50’de İstanbul’a 
uçuş ve turumuzun sonu.  

 

 

 

 



 

 

FİYATA DÂHİL OLAN HİZMETLER; 

• THY ile Gidiş-Dönüş Uçak Bileti 
• 1 Gece 4-5 yıldızlı otelde konaklama  
• 2 Sabah Kahvaltısı-1 Akşam Yemeği 
• Profesyonel Rehberlik Hizmeti 
• Lux ve Klimalı Araçlarla Ulaşım 
• Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri 
• Seyahat Sigortası 
• Araç İçi İkramlar 

FİYATA 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 

- Türk Gecesi: 90 TL 
- Balon: 120 USD 

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) 

1290 TL 1230 TL 1180 TL 280 TL 890 TL 

 



 

 

  


