
 

 

DAHİL HİZMETLER: 

 Havaalanı-otel, otel-havaalanı transferler 

 1 gece lüks standartlarda oda-kahvaltı otel 

konaklaması 

 Sigara içilmeyen, profesyonel tur kaptanı eşliğinde 

Konforlu - Lüks, seyahat sigortalı, tur araçlarıyla 

programdaki tüm transferler  

 Deneyimli, Fotoğrafçı - Profesyonel kokartlı 

Türkçe rehberlik hizmetleri 

 Öğle yemeği ve programda belirtilen içecekler 

 Tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri 

 Programda belirtilen tüm workshop uygulamaları 

 Program içerisindeki sertifika ve hediyeler 

 Araç park ücretleri 

 Talep halinde fotoğraf makinası temini (kullanım 

sözleşmesini imzalamak koşuluyla) 

 

                               NOTLAR: 

 Lütfen aile 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.  

 Tüm etkinlik ve eğitim merkezlerinde sizleri temsili 
sertifikalar, hediyeler, ikramlar ve sürprizler 

beklemektedir. 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

Kapadokya, kendi kendinin ustasıdır, sanatçısıdır. 

Rüzgarlarla dövmüştür kayalarını, sularla cilalamıştır. Bu 

yüzdendir ki tüm dünyaya sanatı anımsatmıştır, birçok 

sanat dalında da öncü olmuştur. Kız vermezler eli çömleğe 

değmemiş erkeğe, evinin hanımı saymazlar kilim, halı 

dokumayan kızları. Gelin hem kültürüyle, hem 

coğrafyasıyla sınırsız hayallerin ev sahibi bu topraklarda, 

kendi sanat yolculuğumuza çıkalım. 

Sanatta sınırlama olmaz felsefesinden yola çıktık, 

programlarımıza zaman sınırlaması getirmedik. 

 

Kapadokya’nın 

Sanatçısı 
(2 Gün 1 gece) 

 

 

TUR PROGRAMI:  
 
1.GÜN:  “OĞLAN BİZİM KIZ BİZİM”  
(YÖRESEL KAPADOKYA)             
-Ortahisar Özel Kültür Müzesi ziyareti (etnografya müzesi) 
-Güray Seramik çömlek yapım dersi  & çömlek boyama, sırlama 
ve fırınlama pratiği (Güray Seramik Müze’de welcome kokteyli ve 
daha sonra müze gezisi)  
- Kapadokya Sofrası’nda Öğle Yemeği 
- Yöre kadınlarından halı dokuma eğitimi, halı dokuma pratiği 
- Enolog (önolog) eğitimiyle şarap yapım, sunum, tadım teknikleri  
 (Akşam yemeği şarap tadımına yakışan menüler ile sizin için 
seçtiğimiz güzel bir restoranda alınacaktır) 
-Konaklama yüksek standartlarda butik bir otelde 
 

2.GÜN: “YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR…”  
(SERÜVENLERLE KAPADOKYA) 
-Balon turu  
-Yöresel serpme kahvaltı ve At binme eğitimi, At ile gezi, 
Antrenörlerin gösterisi (Ürgüp Çınar Restaurant) 
- Fotoğrafçı bir Profesyonel Turist rehberi eşliğinde fotoğraf 
eğitimi - Kapadokya Evleri ve Sokakları fotoğraf gezisi  (Ürgüp-
Mustafapaşa-Ortahisar) 
Katılımcıya Not: Fotoğraf makineleri, uygun makinesi olmayan 
katılımcılar için acentamız tarafından tedarik edilebilir. (ekstra 
ücret alınmaz, makineye zarar gelmesi durumunda kullanıcının zararı 

karşılaması maddesini içeren belgenin imzalanması halinde teslim edilir.)  

-Öğle yemeği Ürgüp’te  
-Ebru Sanatı eğitimi ve çalışması 
-Program Sonu - Vedalaşma  

 

KAPADOKYA’NIN SANATÇISI TURU 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) 

2.450 ₺ 1630 ₺ 1360 ₺ 1180 ₺  1100 ₺ 1000 ₺ 980 ₺ 

 

 


