
 

                 

 

                        DAHİL HİZMETLER: 

 Sigara içilmeyen, profesyonel tur kaptanı 

eşliğinde Konforlu - Lüks, seyahat sigortalı, tur 

araçlarıyla programdaki tüm transferler  

 (Programda belirtilen tüm etkinlikler  

(Meditasyon – Canlı müzik dinletisi) 

 Profesyonel ve alanında uzman turist rehberi 

hizmeti  

 Tüm park ücretleri 

 

                            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. 

 

  

 

 

 

 
 
 

Ay anlatıyordu yıldızlara; Bir diyar var ki bize dost, birbirimize 

yüce bir sevgi ve benzersiz bir uyum ile bağlıyız. Güneşi 
coşkuyla uğurlar. Yüksek tepelerinden, engin vadilerinden bir 

güzel merhabayla karşılar bizi. Dostluğumuz ışıldar, tüm 
dünyanın gözü üstümüzdedir… Hayrandırlar bir araya gelişimize, 
adımıza öyküler yazılır, geziler, etkinlikler, sergiler düzenlenir. 

Herkes şahitlik etmek ister bu muhteşem buluşmaya. 
Ve bundan sonra, yıldızlar her zaman gülümseyerek, sevgi dolu 

bakarlar Kapadokya’ya… 
Gelin kulak verin Ay’ın sözlerine, bu iki dostun buluşmasına 

bizler de tanık olalım. 
O hep serzenişte bulunduğumuz yüksek binalı, ışıkla, gürültüyle, 

sesle kirlenmiş şehirlerden uzak, doğayla ve gökyüzüyle baş 
başa bir akşam geçirelim. 

 

 

YILDIZLARLA 

YÜRÜ 

 

 
 
 

 

            TUR PROGRAMI: 

 
Programımız Profesyonel Turist Rehberleri Eşliğinde gerçekleştirilir, 
 22:00 – 02:00 saatleri arasındadır ve şöyledir: 

 Vadi yürüyüşü (sezona ve hava koşullarına göre farklı vadilerde 

düzenlenmektedir.) 

 Gece görüşlü teleskoplarla yıldız gözlemi (Teleskoplar acentamız 

tarafından tur öncesinde, tur güzergahındaki uygun noktaya 

yerleştirilecektir.) 

 Meditasyon, nefes egzersizi etkinliği (Yoga eğitmeni eşliğinde) 

 Canlı müzik dinletisi 

  

 
Cumhuriyet Meydanı No:17 Ortahisar / Ürgüp  

                          Nevşehir / TÜRKİYE 

                    Telefon +90 (384) 343 33 99 

                       Faks +90 (384) 343 33 55 

                      Mobile: +90 544 463 80 80 

www.birgeturizm.com   info@birgeturizm.com 

 

YILDIZLARLA YÜRÜ GECE 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) 

1220 ₺ 700 ₺ 410 ₺ 250 ₺  180 ₺ 140 ₺ 115 ₺ 

 

http://www.birgeturizm.com/

