
 
 

UÇAKLA BUTİK DOĞU KARADENİZ GEZİSİ 

5 GECE – 6 GÜN 
# Trabzon – Rize - Artvin – Karadeniz’in En Özel Yaylaları # 

25 Ağustos 2020, 01 Eylül, 08 Eylül, 15 Eylül, 22 Eylül, 29 Eylül 2020, 
06 Ekim, 13 Ekim, 20 Ekim, 27 Ekim 2020 

 
Koronavirüs Kapsamında Alınan Önlemler  : 

Tur Araçlarımız % 50 kapasite ile kullanılmaktadır  

Bütün turlarımızda Hijyen Seti ( Maske, Eldiven, Dezenfektan veya Kolonya)  

Turlar Öncesi Araçlarımız dezenfekte edilecektir.   

Turlar öncesi rehber ve kaptanlarımız sağlık taramasından geçirilecektir. 

Uçak yolculuğu için HES kodu almak zorunludur 

  

1.GÜN - SALI: TRABZON HAVALİMANI - ATATÜRK KÖŞKÜ - ZİGANA DAĞI - HAMSİKÖY 

Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde saat 12.00’de buluşuyoruz. Sun Express 

Havayolları’nın XQ7618 tarifeli uçuşuyla 13.20’de Trabzon’a uçuyoruz. Değerli 

misafirlerimizi saat 15.05 de Trabzon Havalimanı’nda rehberimiz ve aracımızla karşılıyor, 

gezimize Trabzon’un önemli tarihi değerlerinden Atatürk Köşküyle başlıyoruz. 19. yy. 

sonunda Kabayanidis’in yaptırdığı, Ata’mızın Trabzon’u üçüncü ve son ziyaretinde konakladığı 

Köşkü rehberimiz eşliğinde gezdikten sonra, ünlü Seyyahlar Evliya Çelebi ve Marco Polo’nun 

izini takiben, bir zamanlar kervanların mola durağı olarak kullandıkları Hamsiköy’deki 

otelimize yerleşiyoruz. Konaklama ve akşam yemeği ZİGANA İVME HOTEL   

2.GÜN - ÇARŞAMBA: ALTINDERE MİLLİ PARKI - SÜMELA MANASTIRI - ÇAY FABRİKASI - 

SOĞANLI DAĞLARI - UZUNGÖL  

Kahvaltı sonrası Altındere Milli Parkı içerisinde, 1650 yıllık geçmişe sahip Sümela Manastırını 

görmeye gidiyoruz. Transfer araçlarımız ile 1200 rakımlı Karadağ’ın eteklerinde inşa edilen ve 

bir bölümü ziyaretçilere yeniden açılan Manastırı rehberimiz eşliğinde geziyor, tarihi 

hakkında bilgiler alıyoruz. Manastırdan ayrılıyor, bölgenin en özel çaylarının toplanarak 

işlendiği Çay Fabrikası gezimize başlıyoruz. Çayın işlenişini ve mutfağımıza gelene kadar tüm 

detaylarını çay mühendislerimizden dinliyor, yeni demlenmiş tavşankanı çaylarımızı içiyor, 

Sürmene’de denize nazır kurulmuş Çamburnu Hancıoğlu tesislerinde öğle yemeğimizi 

alıyoruz. Yemeğin ardından Soğanlı dağlarının eteklerinde Tabiat Koruma Alanı ilan edilen 

1090 rakımlı Uzungöl’e varıyoruz. Karadeniz en önemli destinasyon noktalarından 

Uzungöl’de seyir terasından fotoğraf çekimlerimizi tamamlıyor ve otelimize yerleşiyoruz. 

Konaklama ve akşam yemeği UZUNGÖL İNAN KARDEŞLER 

 

 



 
 

3.GÜN – PERŞEMBE: ÇEÇEVA ÇAY BAHÇELERİ - RİZE BEZ ATÖLYESİ - FIRTINA VADİSİ - AYDER 

YAYLASI 

Kahvaltı sonrası Türkiye’nin en çok yağış alan ili Rize üzerinden, yöre insanı için hala önemini 

koruyan “feretiko” (Rize bezi) işlenişini göreceğimiz atölyemize uğruyor, Hemşin usulü 

yazmalarımızı bağlıyor ve birçok gezgin tarafından ziyaret edilen Çayeli’nin Haremtepe 

(Çeceva) Köyündeki Çay Bahçelerine gidiyoruz. Televizyonlardaki tüm çay reklamlarının 

çekildiği ve son dönemlerde popüler hale gelen köydeki gezimizi tamamlıyor öğle yemeğimizi 

Kuru Fasulyesiyle Meşhur Çayeli’nde alıyoruz. Tereyağlı ve etli İspir Fasulyesinin tadına 

baktıktan sonra, yeşilin masalsı dünyası olarak tabir edilen Fırtına Vadisine giriş yapıyoruz. 

Vadi içerisinde konakları ve tarihi kemer köprüleri görüyor, sırtını Kaçkar Dağlarına dayamış 

“Bulut Denizindeki Yayla” olarak da bilinen 1395 rakımlı Ayder Yaylasına varıyoruz. Ayder 

Yaylasında; Gelin Tülü Şelalesi ve Kalegon'u gördükten sonra, otelimize yerleşiyor, Tulum ve 

Horon eğlencesine katılıyoruz. Konaklama ve akşam yemeği AYDER YAYLASI 

4.GÜN - CUMA: ÇAT VADİSİ - ZİL KALE - PALOVİT ŞELALESİ - BORÇKA KARAGÖL - MACAHEL 

/ MARAL 

Kahvaltı sonrası yeşilin birçok tonunu göreceğimiz, endemik bitki türleri bakımından zengin 

Çat Vadisi gezimize başlıyoruz. 19. yy. sonlarında inşa edilen Çamlıhemşin Konaklarını ve 

Çinçiva Kemer Köprüsünü görüyor, vadi tabanından 100 metre yüksekliğinde Sarp bir kayanın 

üzerine Ortaçağ’da inşa edilmiş Zil Kaleyi rehberimiz eşliğinde geziyoruz. Verçenik Dağlarının 

muhteşem manzarasına izliyor, Avrupa’nın en bakir ormanları eşliğinde bölgenin en yüksek 

şelalesi Palovit Şelalesini görmeye gidiyoruz. Debisi ve görüntüsüyle bizleri büyüleyen Palovit 

Şelalesini fotoğraflıyor öğle yemeğimizi alacağımız tesise geçiyoruz. Yemek sonrasında 

Mayasur ve Bandaranala Şelalelerinin güzel görüntüleri eşliğinde, çam ağaçlarının göle 

yansımasıyla muhteşem bir manzaraya sahip, 1550 rakımlı Borçka Karagöl’e uğruyoruz. Göl 

etrafındaki patikalarda yürüyüşler yapıyor doğa ile baş başa kalıyor, toplam on sekiz köyden 

oluşan tarihsel bölge Macahel’e (Gürcüce: მაჭახელი / Macaheli) doğru yolculuğumuza 

devam ediyoruz. 1850 rakımlı Macahel Geçidi’nden UNESCO’NUN Türkiye’de ilk ve tek 

biyosfer alanı ilan ettiği Karçal Dağlarının eteklerindeki vadiyi doyasıya izliyor, altı köyün ana 

merkezi konumundaki Camili Köyünü görüyor, otelimize yerleşiyoruz. Konaklama ve akşam 

yemeği MACAHELHAN & TEMA KONUKEVİ 

5.GÜN - CUMARTESİ: MARAL ŞELALESİ - BORÇKA - ÇAĞLAYAN KÖYÜ - SÜRMENE - 

TRABZON 

Ayşe Hanım’ın hazırladığı yöresel kahvaltımızı alıp keyif çaylarımızı içtikten sonra Maral 

Şelalesi’ne doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Bu parkur herkes tarafından dil birliği 

yapılmışçasına, söylediği gibi saklı bir cennet, düşlerinizde canlandırabileceğiniz kadar 

olağanüstü bir yer diyor, Anıt Ağaçların arasından yapacağımız yürüyüşün sonunda, fotoğraf 

severlere muhteşem kareler sunan ve bölgenin en güzel şalelerinden olan Maral Şelalesi’ne 

ulaşıyoruz. Maral Şelalesinin fotoğraflarının çekilmesinin ardından, Macahel’den ayrılıp, 

Fındıklı ilçesinde Çağlayan Köyü Konakları gezimize başlıyoruz. “Deresi, dağları, vadileri, 



 
 

yaylaları ile Abu Hayat” burası denilen 17. ve 18. yy. yöreye uygun şekilde, Laz mimarlar 

tarafından inşa edilen çay bahçeleri ve Tarihi Çağlayan Konakları’nı arasındaki yürüyüşümüzü 

tamamlıyor, Karadeniz yaşam kültürü hakkında bilgilerimizi aldıktan sonra Sürmene Bıçak 

Atölyesine uğruyor ve Trabzon’daki otelimize giriş yapıyoruz. Konaklama ve akşam yemeği 

TRABZON USTA PARK HOTEL 

6.GÜN - PAZAR: AYASOFYA - ORTA HİSAR OSMANLI MAHALLESİ - ANTALYA 

Kahvaltı sonrasında, Trabzon şehir turumuza, Orta Hisar Mahallesi Osmanlı Mahallesi ile 

başlıyoruz. Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hatun adına 1514 yılında yaptırmış olduğu 

Gülbahar Hatun Camisini, 914 yılında Altınbaşlı Meryem Kilisesi olarak inşa edilen ve 1461 

yılında Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethi sonrasında İlk Cuma Namazını kıldığı Ortahisar 

Fatih Camisini, Sultan Süleyman’ın doğduğu Kanuni Evini rehberimiz eşliğinde geziyoruz. 

Osmanlı mahallesinden ayrılıyor, kapılarını yeniden ziyaretçilere açan, 1238 – 1263 yılları 

arasında bölgeye hâkim Kommenos ailesi tarafından inşa edilen, Trabzon Ayasofya’yı ziyaret 

ediyoruz. Dış duvarlarında kabartmaları ve freskleri görüyor, anlatımları dinledikten sonra el 

sanatlarından Kazaziye, Telkâri Ve Hasır işlemelerini göreceğimiz dükkânımızı uğruyor bilgiler 

alıyoruz. Ayasofya’dan ayrılıyor, Köftesiyle Meşhur Akçaabat’a gidiyor ve yemeğimizi 

alıyoruz. Yemek sonrasında şehir merkezinde serbest zamanın ardından siz değerli 

misafirlerimizi saat Trabzon Havalimanına ulaştırıyoruz. Saat 20:20 de Sunexpress HY ile 

Antalya’ya uçuş ve gezimizin sonu. 

 

 
ÜCRETİMİZE DÂHİL OLANLAR   

• Sunexpress Havayolları ile Antalya/Trabzon/Antalya uçak biletleri 
• Ulaşım 
• 5 Gece yarım pansiyon konaklama (Açık Büfe / Set Menü) 
• Profesyonel Türkçe rehberlik 
• Mesleki sorumluluk sigortası  
• Milli Park giriş ücretleri  
• Programda belirtilen tüm çevre gezileri 
 

ÜCRETİMİZE DÂHİL OLMAYANLAR   
• Seyahat sağlık sigortası 
• Tüm tur boyunca alınacak öğle yemekleri  
• Sümela Manastırı minibüs transfer ücreti 
• Akşam yemeklerindeki içecekler 
• Müze giriş ücretleri 

Tur Hareket 
Tarihleri 

İKİ KİŞİLİK 
ODADA 
 KİŞİ BAŞI  

TEK KİŞİLİK 
ODA 
FARKI 

05 - 11 YAŞ  
ÇOCUK 
ÜCRETİ 

00 - 02 YAŞ  
BEBEK ÜCRETİ 

02 - 05 YAŞ  
ÇOCUK ÜCRETİ 

Tüm Tarihler  1.999,00 TL 500,00 TL 1.799,00 TL 150,00 TL 750,00 TL 



 
 

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.  

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

• Turlarımızda araçlarımız % 50 kapasite ile  kullanılmaktadır.  


