
RAMAZAN BAYRAMINA ÖZEL 
KAPADOKYA-KAYSERİ TURU 

 

23-26 MAYIS 2020 

 

4 GECE-3 GÜN 
2 GECE OTELDE KONAKLAMA 

800 TL 

 

Tur Hareket Noktaları; 
19:00 Saray Ziraat Bankası Önü (En az 5 kişilik grup olması durumunda servis 
sağlanacaktır.) 
19.10 Kapaklı Kale Seyahat Önü (En az 5 kişilik grup olması durumunda servis 
sağlanacaktır.) 
19:30 Tekirdağ Sahil Truva Önü  
19:30 Çerkezköy Eski Otogar Önü  
20:30 Çorlu Eski Kız Meslek Lisesi arkası ve Orion Avm Önü 
21:00 Silivri Kipa Karşısı (İstanbul yönü Halk Bankası Önü) 
21:30 Mahmutbey Gişeleri (İbrahim Tatlıses Köprüsü) 
21.45 Kavacık Durağı (Anadolu Yakası) 
NOT:Hareket saatinden 20 dakika önce kalkış noktasında bulunmanız gerekmektedir. 
1.GÜN: ÇORLU-KAPADOKYA 

  Gezimiz saat 20.30' da Çorlu’ dan eski kız meslek durağından hareketle başlar. İstanbul, 
Bolu, Ankara, Kırıkkale, Aksaray’ı takiben, sabah saatlerinde Kapadokya bölgesine 
varıyoruz. 
2.GÜN: KAPADOKYA-IHLARA VADİSİ-DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ-ÜÇGÜZELLER-
ASMALI KONAK-TURASAN ŞARAP FABRİKASI 
  Bölgedeki dağların püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların 
milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan Kapadokya 
bölgesini gezmeye başlıyoruz. Bölgeye vardığımızda sırasıyla Selime köyü ve Selime 
Katedralini panoramik olarak görüyoruz. Müzekart yaptırmak isteyen misafirlerimiz burada 
yaptırabilir. Güzergâhımız üzerinde kanyon - vadi olan doğa harikası, Ağaçaltı, Yılanlı gibi 
kiliseleri görmek üzere Ihlara Vadisi'ne iniyoruz. Düşman baskınlarından kaçan binlerce 
kişinin, aylarca yaşayabileceği şekilde düzenlenmiş bir mühendislik harikası olan 
Derinkuyu Yeraltı Şehri. (Veya Kaymaklı Yeraltı Şehri) gezerek, Kaymaklı ilçesini 
panoramik görüyoruz. Sonrasında bölgede yetişen, oldukça lezzetli çifte kavrulmuş kabak 
çekirdeği alma imkanı veriyoruz. Daha sonra ise şapkalı peribacalarının en güzel 
örneklerinin bulunduğu, aynı zamanda bütün Kapadokya Bölgesi'nin panoramik 
manzarasının izlenebildiği Üçgüzeller Mevkii'nde verilecek fotoğraf ve gezinti molası 
sonrasında, Asmalı Konak dizisinin de çekildiği, mimarisi bölgeye özgü olan konağa 
geziyoruz. Bölgede yetişen üzümlerden yapılan şarabın üretim yeri olan Turasan Şarap 
Fabrikasını gezme imkanımız oluyor. Otele varış ve akşam yemeği. Otelde serbest zaman 
ve konaklama.  
3.Gün: KAYSERİ-ERCİYES DAĞI-SAAT KULESİ-MUVAKKİTHANE-ATATÜRK HEYKELİ-
GEVHER NESİBE DARÜŞŞİFA-HUNAT HATUN KÜLLİYESİ-ŞAH CİHAN HATUN KÜMBETİ-
DÖNER KÜMBET 

  Otelimizden aldığımız sabah kahvaltısının ardından Kayseri’ye hareket ediyoruz. 3.917 
metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağını panaromik olarak görüyoruz. Bulutları delen zirvesi, 
tepesinden eksik olmayan karı ve insana ilahi duygular sunan azametiyle, Kayseri’nin 
sembolüdür. 1906 yılında yapılan Cumhuriyet meydanında bulunan Saat Kulesi ve ona 



bitişik olan Muvakkithaneyi görüyoruz. Yine aynı yerde olan Atatürk Heykelini görüyoruz. 
Gevher Nesibe Darüşşifa, Gevher Nesibe Sultan adına Kayseri’de inşa edilen yapı, 
Anadolu’da yapılmış Selçuklu dârüşşifaları ve tıp medreseleri içinde en seçkini, ayakta 
kalabilen en erken tarihli olanıdır. Darüşşifayı ziyaret ettikten sonra Kayseri kalesini 
panoramik olarak görüp fotoğraflıyoruz. Hunat Hatun Külliyesi,1237-1246 yılları arasında 
yaptırılmıştır. Cami, medrese, türbe ve hamamdan oluşan bu külliye, gerek genel 
görünüşü, gerekse yapılış şekliyle Anadolu'da bulunan Selçuklu eserlerinin en güzel ve en 
önemli örneklerinden biridir. Külliye ziyaretimizden sonra Şah Cihan Hatun Kümbeti, 
Döner Kümbet olarakta bilinen Selçuklu eserlerinin en güzel örneklerinden olan bu türbeyi 
panoramik olarak görüyoruz. Çarşıda serbest zamanın ardından Kapadokya bölgemize 
hareket ediyoruz otelde akşam yemeği ve konaklama. Dileyen misafirlerimizle Kapadokya 
Türk Gecesine gidilecektir. (EKSTRA)  
4.GÜN: KAPADOKYA-GÜVERCİNLİK VADİSİ-UÇHİSAR KALESİ-GÖREME AÇIK HAVA 
MÜZESİ-ÇANAK ÇÖLEK ATÖLYESİ-PAŞA BAĞLARI-DEVRENTLER-HACIBEKTAŞ-I VELİ 
TÜRBESİ-ÇORLU  
   Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası Kapadokya Bölgesini gezmeye devam ediyoruz. 
Güvercinlik Vadisini ilk göreceğimiz yerler arasında, 9.Yüzyıla kadar Güvercinlerin 
bakıldığı bölgede,kuşların gübreleri üzüm bağları için çok yararlı olduklarını tespit 
etmişlerdi ve güvercin bakımına çok önem vermişlerdi. Bölgede patlayan volkanların 
lavlarının oluşturduğu,bölgeye özgü oniks taşının işlendiği ve satıldığı mağazaya giderek, 
hediyelik alma imkanı veriyoruz. Sonrasında, adeta bir açık hava müzesini andıran bölgede 
sırasıyla, bölgenin en yüksek noktası olan, muhtelif dönemlerde savunma amaçlı olarak 
kullanılmış ve tamamı doğal olarak oluşmuş bir kaya bloğunun oyulması ile Hitit Dönemi 
ile M.S. 9. Y.Y. arasında ortaya çıkmış olan Uçhisar Kalesi'ni panoramik olarak görüp 
fotoğraflıyoruz. Çanak çömlek yapım atölyesini geziyoruz. Ardından Göreme Açık Hava 
Müzesini geziyoruz. Müze içindeki muhtelif kiliseler (Elmalı Kilise, Azize Barbara Kilisesi, 
Aziz Basileus Kilisesi, Çarıklı Kilise), mutfak, kiler, şaraphane ve İncil' in baştan sona 
resmedildiği Tokalı Kilise göreceğimiz yerler arasında. O bölgeye özgü toprakla üretilen 
Avanos ilçesindeki çanak-çömlek yapım atölyesini geziyoruz. Paşa bağları, Devrentler'in 
ardından Horasan’da dünyaya gelen, 13.yy’dan bugüne evrensel görüşleriyle her kesimi 
kucaklayan, Yeniçerilerin de Piri Hacıbektaş-ı Veli’nin Türbesinin bulunduğu Hacıbektaş 
ilçesine gidiyoruz Hacı Bektaş_ı Veli Müzesi geziyoruz. Buradaki serbest zamanımızın 
ardından Çorlu'ya dönüşe geçiyoruz. Siz değerli misafirlerimizi aldığımız noktalara 
bırakarak, bir sonraki ÇORLU TRAVEL turumuzda yeniden görüşmek üzere vedalaşıyoruz. 

 


