
 

DAHİL HİZMETLER: 

 Sigara içilmeyen, profesyonel tur kaptanı eşliğinde 

Konforlu- Lüks, seyahat sigortalı, tur araçlarıyla 
programdaki tüm transferler  

 Programdaki tüm meditasyon ve yoga dersleri 

 Deneyimli, Profesyonel kokartlı Türkçe rehberlik 
hizmetleri 

 Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği 

 Tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri 

 Araç park ücretleri 

 

                                NOTLAR: 

 Lütfen aile indirimi ve kalabalık grup taleplerinizde 

indirim almak için başvurunuz. 

 Bu programın gidişatında rehber ve tur şirketi uygun 
olmayan hava koşulları ve buna benzer aksiliklerle 
karşılaşılması durumunda, programı büyük ölçüde 
aksatmamak koşuluyla değişiklik yapabilir. Bazı 
müze ve ören yerlerinin kapalı olduğu günlere denk 
geldiğinde ise, katılımcılara danışmadan, bilgi 
vermek kaydıyla bu gezi noktasını programdan 
çıkarabilir. Hava koşulları ve olası iptaller konusunda 

bilgi almak için bir gün öncesinden seyahat 
danışmanınıza / seyahat acentanıza danışınız.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Neden Yoga yapmalı?  

 
 Hayatınızda ilk kez yoga yaptığınızda bile, 

faydalarını hissetmek mümkündür. 

 Yoga yaparak gün içinde tükenen enerjinizi 

tazelersiniz. 

 Stresinizi azaltırsınız. 

 Doğru nefesler alarak gevşer, rahatlarsınız. 

 Kronik rahatsızlıklarınızdan kurtulabilirsiniz. 

 Kendinize olan saygınız artar, bedeninizin duruşu 

düzelir. 

 Zihinsel karmaşanız azalır, duygusal dengenizi 

yakalarsınız. 

  

KAPADOKYA’DA 

YOGA 
(GÜNÜBİRLİK PROGRAM) 

 

 

Yoga eğitmeni Sayra Çaydaş ile sabah ve akşam yoga 

yapmaya, Kapadokya’nın eşsiz doğasında muhteşem bir 
deneyim yaşamaya, nefesinizi tazelemeye ne dersiniz? 

Gün doğumundan önce başlayan programımızda bir 
buçuk saatlik yoga çalışması ardından duygu ve 

duyularımızı harekete geçirerek Kapadokya vadilerini, 
eşsiz florasını, minik ve değerli canlılarını keşfetmeye 

ruhen ve zihnen hazırlanıyoruz. Akşam gün batımında 
meditasyonla tüm günün bilgisini ve deneyimini ruhumuz 

için sindiriyoruz. 

 

 Program Planı: 

 
 Gün doğumu saatine göre yoga alanına transfer 

 Yoga 

 Yöresel Kahvaltı (isteğe göre Yogik kahvaltı) 

 Dinlenme, Hazırlık 

 Bağlıdere ‘’AŞK VADİSİ’’ 

Kapadokya iklim ve doğasını tanıma yürüyüşü 

 Yöresel öğle yemeği (isteğe göre Yogik öğünle) 

 Özel Kültür Müze ziyareti (Etnografya) 

 Gün batımı yogası alnına transfer 

 Gün batımı yogası 

 Vedalaşma 
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GÜNÜBİRLİK KAPADOKYA’DA YOGA PROGRAMI FİYAT LİSTESİ 

1 kişi 2 kişi  
(kişi başı) 

3-4 kişi 
(kişi başı) 

5-6 kişi  
(kişi başı) 

7-8 kişi  
(kişi başı) 

9-10 kişi  
(kişi başı) 

11-16 kişi 
 (kişi başı) 

1720 ₺ 920 ₺ 650 ₺ 460 ₺ 370 ₺ 310 ₺ 280 ₺ 
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                       TUR DETAYLARI:  
 
   Ruh, beden, zihin dengesi… 

Yaşamın koşuşturması içinde stresle, 

travmalarla uğraşmak zorunda olan zihin öyle 

aktif olmak zorundadır ki, zamanla denge 

bozulur ve zihin daha çok alan kaplar, hatta 

işgal eder bizleri. Öyle ki; bir süre sonra 

bedenimizi başımızı taşımakla görevli bir köle 

gibi görmeye, kalbimizin sesini dinlememeye, bir 

süre sonra da hepten duymamaya başlarız. 

Sevinç ve coşku cılızlaşır, sevgi uzaklaşır ve 

paylaşım körelir. Böylece ruh, beden ve zihin 

dengemiz bozulmuştur. 

Varoluşun her alanında olduğu gibi, ruh da, 

beden de ve zihin de dengede olmaya ihtiyaç 

duyar. Ve bu denge yaşam kalitemizi pozitif 

yönde besler, bizi şifalandırır ve geliştirir. 

 

Peki, hayatın koşulları böyleyken çözüm 

nedir? 

 

Bu gün bu yorgunluğu fark eden bireylerin, biraz 

yavaşlamaya ve merkezini bulmaya ihtiyaç 

duyduğuna, tabiata yöneldiğine; yoga, 

meditasyon, nefes farkındalığı, doğa yürüyüşleri, 

fotoğrafçılık, dans vb gibi alanlara daha yoğun 

ilgi göstermeye başladığına tanıklık ediyoruz. Ve 

evet! Bunlar ve burada saydıklarımızın dışında 

pek çok güzel yöntem çözümün birer 

parçalarıdır. 

Bizler Kapadokya’da, bu eşsiz coğrafyada, bu 

mistik enerjide, bu inançlar ve şifalar yuvasında 

sizleri dinlenmeye, yavaşlamaya, bütünleşmeye, 

farkındalığa, nefesinizi yeniden keşfetmeye yani 

yenilenmeye davet ediyoruz. 

 Enerjik ekibimiz, özel öğreticiler ve keşif 

rehberleri sizlere eşlik edecek. Kapadokya’nın 

eşsiz kanyon ve vadilerini gezip saklı kiliselerini 

ve onların hikâyelerini dinleyeceğiz. Bölgenin 

deneyimli rehber ve fotoğraf ustalarıyla 

ayrıntıları keşfedeceğiz ve onları kare kare 

ölümsüzleştireceğiz. Peri bacalarının 

inanılmaz dinginliğinde sabah yogası, ve nefis 

akşamlarında meditasyon yapacağız. Sizin ya 

da grubunuzun ihtiyaçları doğrultusunda bu 

turlar size özel olarak şekillenecektir. 

Gelin Kapadokya’da buluşalım. 

 

Program Akışı: 

 

Gün doğumundan en az yarım saat önce yoga 

alanımıza ulaşıyoruz. Yerleşme sağlandıktan 

sonra biraz nefes ve meditasyonla yogaya 

hazırlanıyoruz. Tam güneş yüzünü 

gösterirken aktif yogaya başlıyoruz. 

İsteğe göre özenle hazırlanmış yogik 

beslenmeli ya da yöresel kahvaltımızı (sebze, 

meyve suları, ghee, kuru meyve, ev yapımı 

ekmek vs.) doğanın içinde aldıktan sonra 

sindirim için kendimize bir süre izin verip, 

arkasından yürüyüş için hazırlanıyoruz.  

 

BAĞLIDERE (AŞK VADİSİ)  

3 saatlik gezi 

Kahvaltıdan sonra rehberimizle birlikte 

Kapadokya’nın en güzel vadilerinden biri olan 

Bağlıdere Vadisi’ni yürüyoruz. Vadinin tam 

ortasından geçen su yatağını takip edip 

giderken büyüleyici jeolojik yapısı, devasa 

peri bacaları bizlere görsel bir ziyafet 

sunacaklar. Vadi içinde çok sayıda meyve 

ağacı var; kayısı,elma,ayva ,ceviz,armut ve 

dut ağaçları arasında  kuş sesleriyle birlikte 

ilerlerken zaman zaman tilki,kaya 

kertenkelesi (kertiş), kaplumbağa, gelengi 

(yer sincabı) ile karşılaşabiliriz. Özellikle 

ilkbahar ve yaz aylarında rengarenk çiçekler 

ve kelebekler bize fotoğraf için büyük bir 

fırsat sunacaklar. Yürüyüşümüzün temposu 

grubumuzun fiziksel kapasitesine göre 

dönem dönem molalar vereceğiz ve hatta 

oturup kısa meditasyonlarla doğanın 

güzelliğini içselleştireceğiz. Kolay 

uygulanabilir nefes egzersizleriyle 

ciğerlerimizi şehir kirliliğinden arındıracağız. 

Öğle yemeğimizi de mevsime göre bölgenin 

yenilebilir doğal bitkilerinin de bulunduğu 

tercihe göre yogik menüler ya da yöresel 

yemek sepetimiz ile alıyoruz. 

 

Rehberimizin yürüyüş boyunca bitki örtüsü, 

yabani hayvanlar, jeolojik yapı ile ilgili 

açıklamalarının yanısıra fotoğraf çekimi için 

de aydınlatıcı önerileri olacak. Amacımız 

evren, yeryüzü, bitki (hayvan) ve insan 

bütünlüğünü daha yakından algılamaya 

çalışmaktır. 

 

Akabinde bölgenin doğal yaşamını bizlere 

eşsiz bir kompozisyonla sunan Özel Kültür 

Müze ziyareti için Akşam yogasından önce 

Ortahisar Kasabası’na uğruyoruz. Gün 

batımına ve mevsim koşullarına en uygun 

noktaya ulaşıyoruz. Gün batımının yeniden 

anlam bulduğu Kapadokya’nın öykü tadında 

doğasında, veda yogamızı gerçekleştiriyoruz.  
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