
 
 

 
 

ANTALYA’DAN UÇAKLA 
BATI KARADENİZ TURU 

3 GECE / 4 GÜN 
23 - 26 Mayıs 2020 

25 - 28 Haziran 2020 
Abant – Safranbolu – Yörük Köyü – Kastamonu – Sinop – Amasya – Çorum – 

Hattuşaş – Alacahöyük 
 
 

1.GÜN ANTALYA - ANKARA - ABANT - SAFRANBOLU Antalya Havalimanı iç hatlar terminalinde saat 06.30’da 
buluşuyoruz. Pegasus Havayolları ile 07.40’ta Ankara’ya uçuyoruz. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda rehberimizle 
buluşuyoruz ve Abant Gölü’ne hareket ediyoruz. Deniz seviyesinden 1350 metre yüksekte bulunan,  bahar ve yaz 
aylarında etrafındaki çam ağaçlarının yeşilliğiyle bütünleşen Abant Gölü’ne vardığımızda öncelikle öğle yemeğine 
geçiyoruz. Ardından göl etrafındaki yürüyüşümüzü ve köylü pazarında alışverişlerimizi tamamlayarak Abant 
Gölü’nden ayrılıyoruz ve Safranbolu’ya devam ediyoruz. Safranbolu’da Semerciler, Manifaturacılar, Demirciler, 
Bakırcılar Çarşılarını, panoramik Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa Cami’ni, Kaymakamlar Konağı'nı ve 
güneş saatini görüyoruz. Tarihi kentin meşhur lokumcusunda lokuma dair bilgi alırken lezzetli lokumlarından tatma 
ve alışveriş imkânı da buluyoruz. Serbest zamanın sonunda otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve konaklama 
Safranbolu Karaüzümler Konağı’nda… 
 
2.GÜN SAFRANBOLU - YÖRÜK KÖYÜ - KASTAMONU - SİNOP Otelimizdeki kahvaltının ardından Safranbolu’dan 
ayrılıyoruz ve Yörük Köyü’ne hareket ediyoruz. Eski bir Bektaşi köyü olan Yörük Köyü’nde, köyün ortak yaşamını 
yansıtan çamaşırhaneyi ve Sipahioğlu Konağı’nın haremlik-selamlık bölümlerini görüyoruz ve Yörük Köyü’nden 
ayrılıyoruz. Anadolu’nun en eski şehirlerinden İstiklal madalyalı Kastamonu’ya doğru yolculuğumuza devam 
ediyoruz. Kastamonu Kalesi’nin hemen altında kurulu olan Kastamonu’da Cumhuriyet Meydanı (Şerife Bacı Anıtı), 
Saat Kulesi (panoramik olarak göreceğiz) Liva Paşa Etnografya Müzesi, Nasrullah Camisi ve Şadırvanı (tadilat 
dolayısıyla dışarıdan görüyoruz) Münüre Sultan Medresesi el sanatları atölyelerini geziyoruz. Sinop’a devam 
ediyoruz. Sinop Kalesi ve kalenin güneybatı ucunda kalan iç kale içinde yer alan 10.247 metrekare yüzölçümlü, ilk 
kullanım tarihi 1568 olarak kayıtlara geçen, türkülere konu olan tarihi Sinop Cezaevi gezisinden sonra otelimize 
yerleşiyoruz. Akşam yemeği Sinop Zinos Otel’de… 
 
3.GÜN SİNOP - AMASYA - ÇORUM Otelimizdeki kahvaltının sonrasında Sinop’dan ayrılıyoruz ve Amasya’ya doğru 
yola koyuluyoruz. 8 bin yıllık bir tarihe sahip, Kurtuluş Savaşımızın temellerinin atıldığı, elmanın başkenti Amasya’da 
ilk olarak Yeşilırmak vadisinin yanında yer alan yalı boyu evlerini geziyoruz. Ardından Osmanlı Sultanı II. Beyazıt’ın 
talimatıyla Amasya Sancak Beyi Şehzade Ahmet tarafından yaptırılan 2.Beyazıt Külliyesi, Amasya Valisi Ziya Paşa 
tarafından 1865 yılında yaptırılan Amasya Saat Kulesi ve Hazeranlar Konağı görülecek yerler arasında bulunuyor. 
Ardından öğle yemeği için restoranımıza geçiyoruz. Sonrasında Ferhat'ın Şirin'e sevdası uğruna kilometrelerce 
uzunlukta dağları delerek su getirdiği kanal olarak nitelendirilen Ferhat Su Kanalı, Âşıklar Müzesi, Anadolu'da su sesi 
ve müzikle tedavi yapılan ilk hastanesi (Darüşşifa) olarak bilinen Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Müzesi’ni geziyoruz. 
Akabinde kısa bir alışveriş molası ve serbest zamanımız olacak. Sonrasında Çorum’a devam ediyoruz. Akşam yemeği 
ve konaklama Çorum Anitta Otel’de... 
 
4.GÜN ÇORUM - HATTUŞAŞ – ALACAHÖYÜK - ANKARA - ANTALYA Sabah otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltı 
sonrasında, Orta Karadeniz’in güzel illerinden Çorum’a doğru yol alıyoruz. Şehir merkezine vardığımızda Hitit 
eserlerinden oluşan ülkemizin önemli müzelerinden Çorum Müzesi’ni geziyoruz. Ardından eski Çorum evlerinin 
bulunduğu Kale mahallesini ve Şehir Kalesi’ni görüyoruz. Yemek molasının ardından Asurlardan başlayıp sırasıyla 



 
 

 
 

Hititler, Frigler, Roma ve Bizans’a ev sahipliği yapmış olan Hattuşaş Antik Kenti’ne doğru yola çıkıyoruz. Sağlı sollu 
tarlalar arasında yapacağımız yolculuk sonrasında Boğazköy’ün içinden geçerek M.Ö 4500’ lü yıllara kadar tarihi 
dayanan bu antik kente geliyoruz. İlk olarak büyük tapınağı geziyoruz. Ardından sırasıyla Büyük Kale, Nişantaşı, 
Hiyeroglifli Oda, Güney Kale, Kral Kapısı, Tapınaklar, Yer Kapı  (fotoğraf molası), Sfenksli Kapı, Aslanlı Kapı’yı 
gezdikten sonra aracımıza geri dönüyoruz. Tanrı Tutalya ve diğer tanrılara inançlarını yerlerine getirmek için ve her 
tanrının simgesinin bulunduğu Yazılı Kaya’ya gidiyoruz. Ardından Boğazkale’ye geri dönüyor tarihi eser ve kalıntıları 
inceleme amacıyla Boğazköy Müzesi’ne uğruyoruz. Hattuşaş’ın uzantısı olan Alacahöyük‘te kent kalıntıları ve 
müzesinin gezileri sonrası Esenboğa Havalimanı’na hareket ediyoruz. Pegasus Havayolları ile 19:35’te Antalya’ya 
uçuyoruz. Gezimizin sonu… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ÜCRETİMİZE DÂHİL OLANLAR 
 

 Antalya - Ankara - Antalya uçak biletleri  

 3 gece belirtilen otellerde yarım pansiyon konaklama 

 Tur boyunca bizlere eşlik edecek aracımız  

 Profesyonel rehberlik hizmeti 

 Milli Park giriş ücretleri 
- Bolu Abant Gölü Milli Park giriş ücreti 
- Bolu Gölcük Tabiat Parkı giriş ücreti 

 Otopark ücretleri 

 Tur programında belirtilen çevre gezileri  

 Mesleki sorumluluk sigortası 
 
ÜCRETİMİZE DÂHİL OLMAYANLAR  
 

 Öğle yemekleri ve içecekler 

 Müze ve ören yeri giriş ücreti (Turizm Bakanlığına Bağlı Müzelerde 18 yaş altı ve 65 Yaş üstü, giriş ücreti 
ödememektedir. Özel Müzeler ve Belediye Müzeleri bu statüye girmemektedir.) 

  Seyahat sağlık sigortası 
 
 
NOTLAR 

 Mesleki Sorumluluk Sigortası: Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini 
kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını, olağanüstü hallerde tur iptalini vs. karşılamaz. 

 Acentemiz, havayolları ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne 
tabidir. Uçuş öncesinde uçuş detayları değişebilir, tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit 
edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turu satın almıştır.  

Tarihler 
 

2 ya da 3 kişilik 
odada kişibaşı 

Tek kişilik oda farkı 0-2 yaş çocuk 3-11 yaş çocuk 

 
23 - 26 Mayıs 2020 

25 - 28 Haziran 2020 
 

 
1.599 TL 

 

 
350 TL 

 
150 TL 

 
1299 TL 



 
 

 
 

 Rehberimiz hava ve yol şartlarına göre programda değişiklik yapabilir.  Programda yer alan oteller, kategorisi 
aynı kalmak kaydıyla değiştirilebilir. 

 Turlarımızda grup kişi sayısına uygun araçlar kullanılmaktadır.  


