
 

 

 

                            
                                         LAVANTA VADİSİ TURU  

TUR PROGRAMI 2 : SENİR KASABASI – KUŞÇULAR KÖYÜ –SALDA GÖLÜ                          

 

TUR PROGRAMI 

LAVANTA VADİSİ , LAVANTA BAHÇELERİ , KUŞÇULAR KÖYÜ , LAVANTA BALI , LAVANTA SUYU , 
LAVANTA YAĞI  

 

 

06 :00   DOMİNO TURİZM ÖNÜ 
06:10    KOÇTAŞ ÖNÜ 
 
Sabah 06:00 ‘da DOMİNO TURİZM SEYEHAT ACENTESİ’nin önünde buluşma. Yaklaşık 2,5 saat 
sürecek olan otobüs yolculuğumuzun ardından Isparta Senir Kasabasına varıyoruz. 

Daha sonra Lavanta tarlalarının olduğu Kuşçular köyüne gidiyoruz. Lavantalar, haziran sonu 
morarmaya başlıyor ve temmuz ayı çiçekleri patlayınca mosmor oluyor. Temmuz sonu ağustos 
başından itibaren ise hasat yapılıyor ve lavantalar toplanıp yağları çıkartılıyor. 

 

Gündoğumunda mor lavanta tarlaları arasında gezinti yapıp lavanta kokusunu içimize çekiyor ve 
 lavantaların sunduğu görsel şöleni hafızalarımıza ve fotoğraf makinelerimize kayıt ediyoruz.   

Turumuzun sonunda herkese 1 buket LAVANTA hediyemiz olacaktır. 

Başlangıçta kurak, susuz, bir şey üretilemeyen tarlalar boş kalmasın diye ekilen ilk lavanta 
fidelerinden bugüne 3000 hektar alana kadar yayılmış durumda. Türkiye’nin toplam lavanta 
üretiminin %93’ü bu bölgeden sağlanıyor. Bir lavanta kökünden 15-20 yıl ürün almak mümkün. 
Yürüyüş boyunca görsel şölenin hiç bir karesini kaçırmak istemeyeceksiniz, bu yüzden yanınızda 
yedek hafıza kartı bulundurmanızı öneriyoruz. 
 

Gezimizin ardından lavanta balı, lavanta yağı, lavanta çayı üretimi hakkında bilgi alıp bu ürünlerden 
satın alıyoruz ve  yöresel öğle yemeğimizi yiyoruz. 

 

Programımızı tamamladıktan sonra Salda gölüne gidiyoruz. 
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Dönüş yolunda  sıcacık odun ekmeklerimizi alıp , Antalya’ya doğru hareket ediyoruz.  
 

TUR FİYATI :  130 TL  14 kişilik özel vıp deri koltuklu minibüs 

HİZMET BEDELİ VE KAPSAMI 
Tur esnasında kullanılmayan hizmet bedelinin sonradan iadesi mümkün değildir. 
Turlarımız , ulaşım aracı, tur programı ve Domino Turizm yetkilisi ile  bütündür, ayrı ayrı 
düşünülemez.  
 

Ulaşım ( kişi sayısına göre )  
OTOBÜS , MİDİBÜSLE  veya MİNİBÜS ile ULAŞIM 
 
Ücrete Dahil Olanlar 

- Kişi sayısına göre ,otobüs ,midibüs veya minübüs ile  ulaşım 
- Otobüste kahvaltı ( sandviç + meyve suyu ) 
- Gül Fabrika bahçesinde Yöresel Öğle yemeği ( çorba ,saç kavurma ,yöresel kabune pilavı , 

salata , ayran, çay ) 
- Bir buket LAVANTA 
- Domino Turizm yetkilisi 

 
Ücrete Dahil Olmayanlar 
 
 
Gerekli Malzemeler  
Rahat bir yürüyüş giysisi, yürüyüş ayakkabısı, koruyucu krem, yedek çorap, yedek çamaşır ve giysi, 
küçük sırt çantası , su kabı,  gözlük, fotoğraf makinesi, filmi veya yedek hafıza kartı, şarj cihazı. 
 
Katılımcının Tur İptali:  Katılımcının, seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması 
kaydıyla,seyahat başlangıç tarihinden önceki 7 gün içerisinde ,aşağıda yazılı hallere bağlı olarak 
seyahatini iptal etmek zorunda kalması .   
 

1. Katılımcının 1. Derece yakının vefatı veya ciddi ve önemli kaza veya hastalık , 
hastanelerden ve /veya sağlık kurumlarından rapor alınması veya alınan raporun bu 
kurumlarda ki hekim tarafından onaylanması şartıyla geçerlidir. 

2. Gezi tarihinden 3 günden az kala yapılacak iptallerde ücret iadesi yapılmaz. 
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