
 

 

GÜNÜBİRLİK  İBRADI GEZİSİ 
ORMANA DÜĞMELİ EVLER 

 
Koronavirüs Kapsamında Alınan Önlemler: 

Turlarımızda araç yarı kapasite ile kullanılarak yapılacaktır. 
Bütün turlarımızda Hijyen Seti (Maske, Eldiven, Dezenfektan veya Kolonya)  

Turlar öncesi araçlarımız dezenfekte edilecektir. HES Kodu alınması zorunludur.  
Turlar öncesi rehber ve kaptanlarımız sağlık taramasından geçirilecektir. 

 
ANTALYA / İBRADI / ALTINBEŞİK / ANTALYA  
Sabah Antalya’da toplanma ve hareket. Turumuzun ilk durağı olan Altınbeşik Mağarası'na hareket 
ediyoruz. Eski adı Unulla olan Ürünlü Köyü'nde yer alan Altınbeşik Mağarası, 1994 tarihinde Milli Park 
haline getirilerek, Türkiye’nin ilk ve tek "Mağara Milli Parkı" özelliğini taşımaktadır. Botla mağarayı 
gezdikten sonra aracımızla Ürünlü Köyü’ne çıkıyoruz. Köydeki düğmeli evleri gezdikten sonra 
Ormana'ya geçiyoruz. Ormana Düğmeli Evleri'ni yürüyerek gezmeye başlıyoruz. İbradı Merkezi'nde 7 
adet tarihi konak koruma altına alınarak turizme kazandırılmıştır. İbradı Antik Melas Irmağı’nın 
çıkışına yakın dağlık kısımdadır. Vaktiyle Psidya sınırları buraya kadar uzanırdı. Psidya hudutları içinde 
olan Erimna şehrinin meydana getirdiği Ormana Beldesi ile Unulla (Ürünlü) Köyü arasındaki küçük bir 
tepe üzerinde bazı burç ve sarnıç harabeleri ile çeşitli taşlara rastlanmaktadır. Çukurviran 
Mahallesi'ndeki anıt mezar, İbradı'daki asırlık Arabastı Kestanesi ağacı da korunması gereken kültür 
ve tabiat varlıklarındandır. Gezimiz sonrası Üzümdere kıyısında alabalıkların tadına baktıktan sonra 
Antalya’ya dönüş ve gezimizin sonu... 

  
Katılım ücretine dâhil olan hizmetler: 
Tüm transferler ve geziler,  
Öğle yemekleri,  
Profesyonel rehberlik hizmetleri 
 
Katılım ücretine dâhil olmayan hizmetler: 
Yemekler esnasında alınan içecekler,  
Müze ve ören yeri giriş ücretleri. 
 
 
ÖNEMLİ NOTLAR & UYARILAR 
*** 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.  
***Tur Programımız minimum 8 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.  Gezi için yeterli katılım 
sağlanamadığı takdirde, son iptal bildirim tarihi tur kalkışına 7 gün kaladır. Katılım yetersizliği 
nedeniyle İptal edilen tur acenteniz aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir. 

FİYATLAR Kişibaşı 6-12 Yaş Çocuk 

4, 11, 18, 25 Temmuz, 
8, 15, 22, 29 Ağustos 

169 TL 139 TL 

1 Ağustos 2020 199 TL 169 TL 


