
 
Bazı coğrafyalar vardır, sizi içine çeker. Derinlere alır götürür. 

Başka düşünür başka hissedersiniz orda kendinizi. İşte bu büyülü 
yerlerin en güzelidir Kapadokya. Masallar diyarı olarak bilinir.  

Masal gibi bir balayı için en doğru yer Masallar Diyarı Kapadokya’dır.  
 

PROGRAM: 
 4 GECE DİLEK KAYA HOTEL & SPA YARIM PANSİYON  

DELUXE ODADA KONAKLAMA  
 KÜLTÜR MÜZE RESTORANDA ÖZEL BALAYI AKŞAM YEMEĞİ 

 2 FARKLI KAPADOKYA TURU (ÖĞLE YEMEKLERİ DAHİL) 
 BALON TURU 

 BALAYI FOTOĞRAF ÇEKİMİ + ALBÜMÜ 
 
 

TEMMUZ -AĞUSTOS 

KAPADOKYA BALAYI FIRSATI 

4 GECE 5 GÜN PAKET FİYATI 2899 TL 
 

                                                                           KONAKLAMA DETAYLARI 

ŞEHİR ORTAHİSAR 

OTEL ADI DİLEK KAYA HOTEL 

KATEGORİ SPECIAL KATEGORY KAYA HOTEL 

ADRES Ortahisar / Ürgüp / Nevşehir  

www.dilekkayaotel.com  

OTEL ÖZELLİKLERİ Ortahisar Kasabasın’da bulunan otel özel bahçe konsepti, 2 açık havuzu ve 
bölgenin en iyi spa ve kapalı havuzuna sahip olma özellikleriyle adeta minik 
çaplı bir tatil köyü havasındadır. Son derece mistik otelin odaları ise sade 
dizayn edilmiş ve konforludur. Her odada su ısıtıcı ve kahve ile çay seti 
bulunmaktadır. Spa alanı  kullanımı oda fiyatına dahil değildir. Balayı odalarına 
giriş günü şarap (ya da meyve kokteyli) ve meyve sepeti ikramı verilmektedir.  
Konaklama yarım pansiyondur. Sabah Kahvaltıları ve Akşam yemekleri açık 
büfe şeklindedir. 

 

GÖRSELLER 
 

    
 

 

 
KAPADOKYA’DA VE TÜRKİYE GENELİNDE MARKA OLMUŞ BURAK YILDIRIM FOTOĞRAF EVİ EKİBİYLE BALAYINIZI BİR PERİ MASALINA 
ÇEVİRMEK İÇİN BALAYI FOTOĞRAF ARŞİVİNİZİ OLUŞTURUYORUZ… KEYFİNE DOYAMAYACAĞINIZ BU ANLARDA HEM KENDİNİZİ ÖZEL 

HİSSEDECEK HEM MUTLULUĞUNUZU MÜHÜRLEYECEKSİNİZ.  

AYRICA; DİLEYEN BALAYI ÇİFTLERİMİZ KAPADOKYA’DA DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK İÇİN 1800 TL FARK ÖDEYEREK BİZZAT FOTOĞRAF 
SANATÇISI BURAK YILDIRIM FOTOĞRAF ÇEKİMİ + GELİN SAÇI + MAKYAJI + DAMAT TRAŞI PAKETİNİ DE ALABİLİRLER. 

http://www.dilekkayaotel.com/


 

 

DAHİL HİZMETLER: 

 Havalanı ya da otogar ile otel arası gidiş dönüş transfer 
(Shuttle ya da ticari taksi ile) 

 4 gece yarım pansiyon Spa kullanımı dahil deluxe 

balayı odasında konaklama  

 Sigara içilmeyen, profesyonel tur kaptanı eşliğinde 
Konforlu- Lüks, seyahat sigortalı, tur araçlarıyla ve 

profesyonel kokartlı turist rehberi eşliğinde 2 farklı 

günde 2 farklı bölge turu 

 2 öğle yemeği  

 Turlardaki ören yeri ve müze giriş ücretleri 

 Araç park ücretleri 

 1 Balayı Akşam yemeği  testi menu + 1 alkollü alkolsüz 
içecek 

 Burak Yıldırım Fotoğraf Evi ile Balayı Fotoğraf çekimi ve 
Balayı albümü 

 

 

 

 

 

               TUR DETAYLARI: 
 

Otele ulaşımınız ardından check in işlemleri 

sırasında Cappasite seyahat danışmanı ile 
tüm programı check in netleştirilecektir. 
Balayı yemeği, Balayı fotoğraf çekimi, balon 

turu ve 2 Kapadokya gezisi sizlerin de 
uygun gördüğünüz gün ve saatlere göre 

programlanacaktır. Dinlenmek, eğlenmek 
ve Kapadokya’yı keşfetmek için yeteri 
kadar ve muhteşem zamanınız olacaktır. 
 

KAPADOKYA KIRMIZI TUR: 
Turlarımız gün boyu olup, sabah erken 
saattlerde başlar akşama kadar sürer.Sabah sizi 
otelinizden alır tur bitimi otelinize bırakırız.  

*DEVRENT VADİSİ 
Peribacaları vadisi, kaya oluşumları ve vadi 

içerisinde renkli  oluşumlar arasında yürüyüş. 
*PAŞABAĞLARI  VADİSİ  ( Keşişler vadisi ) 
Bölgenin en güzel mantar şeklindeki 
peribacaları, kilise ve manastırlar arasında 

yürüyüş. 
*AVANOS  ( Kızılırmak ) 
Hititlerden bize miras kalan çanak yapımının 
yerin altına inşa edilmiş üretim yerinde 
izlenmesi. 
 *ÖĞLE YEMEĞİ 
Bölgemize özgü yöresel yemek çeşitleri. 

*GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ  ( Kaya 
kiliseler ) 

Bizans kaya kiliselerini, duvar boyamaları ve 
freskleri ziyaret, kiliseler 8. 10.ve 11.yy  olup 
Bizans Rum Ortodoks kiliseleridir, ikonoklast 
döneminden geometrik duvar boyamalarını 
görmek mümkündür. 

*ÜRGÜP + ÜÇ GÜZELLER 
Kapadokya bölgesinin en eski ve en güzel 
kentlerinden Ürgüp ve eşsiz peribacası formları 
ile Üç Güzeller ziyareti.  
*UÇHİSAR KALESİ 
Uçhisar Kalesi altındaki  ipek yolu, kaya 

oluşumları ve güvercin evleri. 

 

KAPADOKYA YEŞİL TUR (IHLARA TURU):  

Sabah belirtilen saatte otelden alınıp tur bitimi yine 
otele bırakılan turlara öğle yemeği dahildir. 
*DERİNKUYU YER ALTI ŞEHRİ 

Kapadokya bölgesindeki  8 katlı  yer altı şehri olup 
bütün katlar ziyarete açıktır.  
*NARLI GÖL  

Narlı göl bir krater gölü olup sıcak su çıkmaktadır ve 
su içerisinde hayat hala devam etmektedir.  Gölde su 
kaplumbağalarını görme şansı da elde edeceğiz.  
*IHLARA VADİSİ 
Ihlara vadisi 14 km olup en güzel 5 km lik 
bölümünde yürüyüş turu ve gezi esnasında vadi 
ortasında akan Melendiz çayı, harika kaya 

oluşumları, özel bitki örtüsü ve kaya kiliselerini 
ziyaret. 

*BELİSIRMA KÖYÜ 
Ihlara vadisinin ortasına kurulmuş bir köy ve kaya 
evler. 
*ÖĞLE YEMEĞİ 
Melen diz çayı kenarında yöresel öğle yemeği.  

*YAPRAKHİSAR KÖYÜ 
Ihlara vadisinin sonu, kaya oluşumları ve dünyaca 
ünlü ilk  yıldız savaşlarının bir bölümünün çekildiği 
vadi. ( 1974 – 1976 ) 
*SELİME KÖYÜ 
Eski bir yerleşim yeri ve Kapadokya bölgesinin en 

büyük manastırını ziyaret. 
 

BALAYI YEMEĞİ 
Otelinizin bulunduğu Ortahisar Kasabası’nda 
bulunan ve bünyesindeki Özel Kapadokya Kültür 
Müzesi, hizmet ve lezzet kalitesiyle fark yaratmış, 
eşsiz bir ambiyansa sahip Kültür Müze Restaurant’ta 

size özel hazırlanmış masada Kapadokya’nın meşhur 
yemeği Testi Kebabı menü ile eşsiz bir akşam 
geçireceksiniz.  
MENÜ: Tandır Çorba, Muska Böreği, Yeşil Salata 
Haydari Şakşuka veya Barbunya, Kısır, Testi Kebabı 
(özel sunumu ve shovu ile),Pirinç Pilavı, Tatlı veya 
Meyve, Taş fırında pişirilmiş özel ekmek 1 alkollü 

alkolsüz yerli içecek. 
 
 

 

BALON TURU:  
Sabah verilen saatte 04:00 – 04:30 
otelinizden alınacaksınız. Uçuş esnasında 

Kapadokya’nın eşsiz ve benzersiz 

güzelliklerini bazen birkaç yüz metre 
yükselerek ama daha ziyade vadilerin içinde 
ve peri bacalarının çevresinde, yere çok yakın 
mesafede, çok alçaktan süzülerek 
görebileceksiniz. Bu tarz uçuş dünyanın başka 
hiçbir yerinde mümkün değildir. Uçuşun 
kendisi yaklaşık 50-60 dakika sürüyor, ama 

bu süre muhtelif şartlara bağlı olarak bazen 
70 dakikaya kadar çıkabiliyor. Bu sürenin 
sonunda uygun bir yere güvenli bir iniş 
yapılıyor. İnişten sonra yapılan geleneksel 
kutlama partisinde yolcularımıza şampanya 

kokteyli ikram ediyor ve kendilerine hatıra 
olarak, isimlerine yazılmış birer uçuş 

sertifikası verilecektir. Daha sonra otelinize 
geri bırakılacaksınız. Tüm bu organizasyon 
otelden alıştan geri bırakılışa kadar yaklaşık 3 
saat sürüyor. 

 

 

 
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.cappasite.com     www.cappadociatouristpass.com  

www.birgeturizm.com   info@birgeturizm.com  

 

           http://www.birgeturizm.com/ 
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