ÖZEL ANTAKYA ATA KOLEJİ
VAKFI OKULLARI
ATA’YA SAYGI
KAPADOKYA GEZİSİ 10-12 KASIM 1 GECE 2 GÜN

(7 ve 8. Sınıf Öğrenci ve Velilerine Yönelik)
Saat 24.00’te Ata Koleji önünde buluşma. Periler ve güzel atlar diyarı Kapadokya’ya hareket.
Yol güzergahımız, İskenderun, Adana, Niğde ve Nevşehir olacaktır.
Doğusunda 3916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı, güneyinde 3253 metre yükseklikteki Hasan
Dağı ile sınırlandırılmış Kapadokya’ya doğru yol alıyoruz. Uygun yerlerde mola verip sabah Avanos’a
ulaşıyoruz.
GÜVERCİNLİK VADİSİ-GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ-PAŞABAĞI-AVANOS-ÇANAK ÇÖMLEK ATÖLYELERİASMALI KONAK-TURASAN ŞARAP-ÜRGÜP-UÇHİSAR

1 GÜN: Sabah saat 7’de Avanos’a varıyoruz ilk günün kahvaltısını alıp rehber eşliğinde gezimize
başlıyoruz.
*Paşa Bağları * Derbent vadisi, Avanos,*Güvercinlik vadisine eşsiz fotoğraflar çekip,* Göreme Açık
Hava Müzesine yol alıyoruz. Çanak çömlek yapım atölyeleri gördükten sonra * Üç güzeller, *Ürgüp
gezildikten sonra** Asmalı Konak dizisinin çekildiği mekânı geziyoruz ve ÖĞLE YEMEĞİ için yörenin
en güzel restoranı Han’a geçiyoruz. (Han restorant acık büfe) Son olarak şehrin ortasından geçen*
Kızılırmak’ta görüp konaklama yapacağımız otele giriş yapıyoruz. Akşam yemeği için yörenin otantik
otellerinden olan SUHAN OTEL Açık büfe olacaktır.

ZELVE AÇIK HAVA MÜZESİ-TAŞ ATÖLYESİ-DERİNKUYU YER ALTI ŞEHRİ –KAYMAKLI YER ALTI ŞEHRİ

2.GÜN: Otelde alacağımız açık büfe sabah kahvaltısından sonra
* TAŞLAR Atölyesin de her birinin ayrı ayrı özelliklerini öğrenip onix taş satış noktasına gidiyoruz
ardından Zelve Açık Hava Müzesi ve geniş zaman Öğle yemeği molası (Han restoran açık büfe)
Bölgenin tarihini en iyi anlatan, yörenin en büyük yer altı şehri Derinkuyu Yer altı Şehri’ni geziyoruz.
Kaymaklı yer altı şehri: tarihi ve tüm özelliklerini rehberimizin harika anlatımıyla bitiriyoruz. Turumuza
katılan herkese teşekkür ederiz. Yeni turlarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın…
Dâhil olan hizmetler:
* Otellerde konaklama (SUHAN OTEL)
*2 kahvaltı, *2 öğle yemeği, *1 akşam yemeği
*1618 Nolu Turizm Kanuna göre Zorunlu seyahat sigortası
*Tur boyunca araç içi ikramlar
*Mercedes Tourismo veya Travego vb. Otobüsler ile ulaşım
Dâhil olmayan hizmetler:
*Müze ve ören yerleri giriş ücreti (Müze kartı alınması önerilir)
*Kişisel harcamalar
* Türk gecesi eğlencesi

NOT: Otelde konaklama, odalarımız 2 kişilik ve 3 kişiliktir.

TUR ÜCRETİ KİŞİ BAŞI: 300 TL

