
 

                 

 

                        DAHİL HİZMETLER: 

 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 aktiviteler (At biniciliği – 
Dolmush-bike gezisi- ATV turu- Hamam) 

 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.  

 

  

 

 

 

 

  

“İNDİM DERE IRMAĞA OY …” 

Bir türküdür Kapadokya; Kızılırmak’ın coşkun ve neşeli 

akarken söylediği. Sütlü kahve tadında bir doğası 

vardır, krem ve kahverenginin her tonunu bulursunuz. 

Hemen bir yolculuğa çıkma, dip bucak gezme hissi 

uyandırır içinizde. Çocuklar gibi şen olur, kuş misali 

uçmak istersiniz. Kızıldır, sarıdır, yeşildir, mavidir. 

Enerji verir, haz verir. O zaman haydi  

Serüvenlerle Kapadokya’ya… 

Profesyonel turist rehberi eşliğinde, incelikle planlanmış 

ve VIP hizmet kalitesinde, sizin için en uygun fiyatlarla 

tasarladığımız tur programımız aşağıdaki gibidir; 

Programımızda etkinlik zamanları hava koşullarına göre 

değişkendir. Öngörülen tur süresi  

09:00 – 18:30’dur 

 

Serüvenlerle 

Kapadokya 

 

             TUR PROGRAMI: 

 
 09:009:00 Ortahisar CappaSite önünden hareket 

 Cemal Ranch House - Vadide At turu -bir saatlik parkurda (çay, 

kahve, bazlama ikramları) 

 Kızıl Vadi - Çavuşin Yürüyüşü (fotoğraf çekme etkinlikleri ve 

taktikleri)   

 Öğle yemeği Çavuşin Köyünde 

 DolmushBike ile göremeye ulaşım DolmushBike; min. 8, max. 16 

kişiliktir. Bir sürücü kontrolünde hareket eden ve grup halinde 

kullanılabilen bir bisiklettir. DolmushBike’ın yiyecek-içecek büfesi 

de vardır ve meyve kokteylleri ikramımızdır. (Türkiye distribütörü 

acentamızdır.) 

 Göreme ATV Turu (Genel ATV eğitimini aldıktan sonra 1.5 saatlik 

ATV turu)  

 Tüm günün yorgunluğunu atmak için yöresel Türk Hamamı 

programı (yüz maskesi, sıcak buhar odası/ sauna, köpük masajı, 

kese, çay ikramı) 

Ayrıca:  Hava şartlarının uygun olması durumunda ATV turu 

sonrası, Türk Hamamı öncesi dileyen misafirlerimiz için  Avanos 

Kızılırmak Gondol turu gerçekleştirilebilir. (EKSTRA) 
 

PS:  If the weather conditions is available, Gondola on the red 
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SERÜVENLERLE KAPADOKYA 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) 

1430 ₺ 890 ₺ 710 ₺ 580 ₺  510 ₺ 480 ₺ 450 ₺ 

 

 

http://www.birgeturizm.com/

