
 
 

 

 

1.GÜN / 22 MAYIS  2017  PAZARTESİ  / ANTALYA – KAPADOKYA  
05:30’da okulumuzda buluşma ve Kapadokyaya haraket.  Konya’da alacağımız  kahvaltı sonrası 
yolculuğumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 7 saat sürecek yolculuk sonrası öğle saatlerinde 
Kapadokya’ya varış ile Kapadokya keşfimiz  14 km uzunluğundaki Ihlara Vadisi’nde Ağaçaltı ve 
Yılanlı Kiliseleri ziyaret edip, Melendiz Irmağı kenarındaki kısa yürüyüşümüz sonrasında aracımız 
ile buluşup düşman baskınlarından korunabilmek amacıyla yapılan ve binlerce kişinin sığınak olarak 
kullandıkları Derinkuyu (Kaymaklı) Yeraltı Şehri gezimizin ardından öğlen yemeği için 
Hristiyanlarca ve Müslümanlarca kutsal sayılan güvercinlerin evlerini de görebileceğimiz Güvercinlik 
Vadisi’ne varıyoruz. Yemek molamızın devamında Kapadokya’nın sembolü olan Üçgüzeller 
Vadisi’nde fotoğraf molası verip, Ürgüp’ü panoramik olarak izleyerek doğanın kendi elleriyle yaptığı 
çeşitli figürleri görmek için Dervent Vadisi’ne varıyoruz ve fotoğrafladıktan sonra peri bacalarının 
en yoğun olduğu Paşabağları’ndaki Aziz Simeon İnziva Hücresi’ni geziyoruz. Son olarak Hitit 
kraliyet arşivlerinde adı Zuwinasa olarak bilinen Avanos’a varıp Çömlek Atölyesi’nde çark adı 
verilen tezgah üzerinde Kızılırmak’tan çıkarılan kırmızı çamurun, ustaların maharetli ellerinde nasıl 
şekillendiğini görerek otelimize varıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.  
2.GÜN / 23 MAYIS  2017 SALI  /  UÇHİSAR – GÖREME – ORTAHİSAR – ÜRGÜP  
Otelimizde alınan açık büfe sabah kahvaltısı sonrasında gezimize Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine 
giderek Hacıbektaş-ı Veli Müzesi ziyareti ile başlıyoruz. Buradaki Nadar Avlusu, Üçler Çeşmesi, 
Hazret Avlusu, Aslanlı Çeşme, Kırklar Meydanı, Çilehane, Hacı Bektaş-i Veli Türbesi, Balım 
Sultan Türbesi’ni ziyaretimiz sonrasında Gülşehir istikameti ile Volkan Tanrıları’nın oluşturduğu, 
yağmur ve rüzgar tanrılarının elleriyle biçimlendirdiği Kapadokya bölgesine dönüyoruz. Ardından öğle 
yemeğimizi alarak bölgenin en büyük açık hava müzesi olan, içinde onlarca Kilise, Manastır, Şaraphane 
ve Şapelin bulunduğu Göreme Açık Hava Müzesi’ni geziyoruz. Göreme Kasabası’ndan geçerek, O 
Ağacın Altı’nda çay molası verip, Kapadokya’nın zirvesi ve giriş kapısı olarak bilinen, Selçuklular 
döneminde Avanos’tan geçen ticaret yolunu kontrol için kullanılan Uçhisar Kalesi’ne çıkıyoruz. 
Kapadokya’yı yukarıdan izledikten sonra Uçhisar’da bölgeye has Onyx Taş Atölyeleri’ni geziyoruz. 
Burada Onyx taşına yapılan işlemleri detaylı bir şekilde görüp, alışveriş molası veriyoruz ve gezimiz 
sonrasında otelimize varıyoruz, konaklama ve akşam yemeği otelimizde. 
3.GÜN PAZAR /24 MAYIS  2017 PAZAR  KAPADOKYA – KAYSERİ – ANTALYA 
Sabah kahvaltısı sonrası dönüş yolu ile  gezilerimize  başlıyoruz .  Karabaş Kilisesi ve Yılanlı 
Kilise gibi kayaya oyulmuş anıtları geziyor, yörede patent almış tek el ürünü olan el yapımı ‘Soğanlı 
Bebekleri’ ile ünlü bu köyde bir gezinti yaptıktan sonra Taşkınpaşa Köyünün güzel medrese 
kapısını görerek Sinasos’a devam ediyoruz. 19. yüzyıl Rum sivil mimarisinin Anadolu’daki en güzel 
örneklerini barındıran Sinasos sokaklarında geziniyor, bazı eski rum evlerinin içine girerek gezinti 
yapıyoruz.Öğle yemeğini Soğanlı’ da alıyor ve buradan Kayseri’ye doğru yola çıkıyoruz. Kapadokya’ 
nın gölgesinde kalmış İpek Yolu üzerindeki bu tarih hazinesi şehre bir iki saat ayırmadan 
olmayacağından Kayseri’ de Hunat Hatun Türbesi ve Camii, Surlar ve Eski Çarşı’ yı geziyoruz. 
Pazar gecesini Pazartesi  bağlayan  saat 02:00  gibi  Antalya’ya  varış.  
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http://www.google.com.tr/imgres?start=283&hl=tr&sa=X&biw=1366&bih=643&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Klvw4Yb2-wGmTM:&imgrefurl=http://www.gallipoli-tours.com/cappadocia-balloon-tour.html&docid=4THbbvqqzLUNQM&imgurl=http://www.gallipoli-tours.com/images/cappadocia-ballooning.jpg&w=540&h=347&ei=EChsUIjdD6vP4QTfwIGYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1043&vpy=313&dur=1234&hovh=180&hovw=280&tx=144&ty=84&sig=104009455398272204299&page=13&tbnh=152&tbnw=210&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:283,i:59


 
 

 İki-Üç  Kişilik Odada 
Kişi Başı 

SUHAN OTEL   5* 530  TL  
HILTON  AVANOS 5* 600  TL 

   
FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ 

• Antalya – Kapadokya  – Antalya Otobüs ile  Ulaşım.  
• 5* tercih edilen otelde  2 gece konaklama Yarım Pansiyon konaklama. (akşam yemeği ile 

başlar – sabah kahvaltısı ile biter , akşam yemeklerinde içecek dahil değildir, içecekler 
ekstradır. Akşam yemeğinde sınırlı  meşrubat ikram edildiği takdirde 35 tl ilave edilir.          
[2 adet meşrubat] )  [Hilton otelde odalar 2 kişiliktir.] 

• Programda adı  geçen  geziler.   
• Kapadokya katılımlı Profesyonel rehberlik hizmeti.  
• Tur  süresince Domino Turizm görevlisi.  
• Otoban ve otopark ücretleri  
• Otobüs içi ikram 
• Seyahat Sigortası 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAMAYAN  SERVİSLER  
• Öğle yemekleri.  
• Ören yerleri giriş ücretleri. (öğrencilere ücretsizdir)  
• Her türlü kişisel harcamalar 

 
 
   YAKLAŞIK 580  KM –  Yaklaşık  8 SAAT  SÜRECEK YOLCULUK.  

YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER 

 Mevsim koşullarına göre kıyafet. 
 Fotoğraf makinesi/video kaydediciler.. 
 Güneş gözlüğü ve şapka.. 
 Elektronik gereçleriniz için yedek pil. 
 Yürüyüşlerimiz için ayaklarınızın kaymayacağı tırtıklı ve ince taban yapısına sahip hafif bir çift 

ayakkabı. 
 Fotoğraf makinesi , Cep telefonu, su, selpak, ağrı kesici, yara bandı gibi acil ihtiyaçlarınızı 

yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz bir  çanta , tercihen sırt çantası çünkü yürüyüşünüz sırasında 
zaman zaman iki elinizi birden kullanmanız gerekebilir. 


