
 
 
 
1.GÜN :07.00 Ataköy Olimpiyat Evi önü,07.30 Harbiye TRT Radyo Evi önü, 08.00 Kadıköy 

Söğütlüçeşme Camii önü hareketle Adapazarı, Düzce üzerinden Türkiye’nin ilk turizm 
merkezlerinden biri olan Akçakoca’ya doğru yol alma. Yol üstünde antik Roma kenti 
üzerine kurulmuş olan Konuralp Beldesini ziyaret ediyoruz. Belde içindeki antik kentte 
yapılan gezide Tiyatro, Sütun ve Sütun başlıkları ile Lahitleri görme imkanı buluyoruz. 
Devamında bizi 35 kım lik kumsalı ile Deniz, Orman, Dağ üçlemesinin Karadeniz’deki en 
iyi örneklerinden biri olan Roma ve Bizans döneminin Diapolis adlı ticaret limanı şehre 
varış. İlk olarak fındık bahçelerinin eteğindeki Ceneviz Kalesi ve Mesire alanı ziyaret 
ediliyor. Buradaki panoramanın etkisini meşhur balık lokantalarında yiyeceğimiz öğle 
yemeği ile pekiştiriyoruz. Devamında şehir içinde yapılan kordon ve çarşı yürüyüşü 
sonrası otelimize geçiyoruz. Otelimizde verilen serbest zamanda dileyenler sahilde yürüyüş 
yapıyor. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.            

 
2.GÜN : Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareket. Asırlık Çınar ağaçları arasındaki 

Cumayanı ilk durağımız. Dere kenarındaki, film çekimlerinin de yapıldığı bu yerdeki 
Ahmet Dede Türbesi ve yapım tarihi tam bilinemeyen eski Cami ziyaretleri ile fotoğraf 
çekimleri sonrası yolumuz Şelalelere doğru devam ediyor. Burada yapılan doğa yürüyüşü 
ve manzarayı hafızalarımıza resmetmemiz sonrası 130 yıllık Osmanlı döneminin çivisiz 
mimari örneklerinden birine sahip olan ilk katıyla, bizi gördüğümüzde geçmişe götürecek 
olan köy içindeki Hemşin Camii ziyaret ediyoruz. Yolumuz Karadeniz’e paralel olarak 
devam ederken tipik bir balıkçı köyü bizi karşılıyor. Doğal bir limana sahip olması 
sebebiyle, balıkçı teknelerinin mekanı Melenağzı’nı da görerek, Kocaali ve Karasu 
üzerinden Türkiye’nin en uzun 3. akarsuyu olan Sakarya Nehrinin denize karıştığı yere 
ulaşıyoruz. Burada yenilen öğle yemeği sonrası serbest zaman. Takiben İstanbul’a hareket. 
Akşam saatlerinde siz sayın misafirlerimizi, diğer turlarımızda tekrar görüşmek üzere, 
aldığımız noktalara bırakıyoruz.  

 
  Program zamanlamasında Hava,Yol vb... nedenlerle rehber gerekli gördüğü taktirde değişiklik yapabilir. 
 GEREKENLER:  * Uygun yürüyüş ayakkabısı ( rahat edebileceğiniz )  
   * Mümkünse 200 veya 400 asa film (Dijital makineler hariç) 
   * Yağmurluk veya şemsiye 
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR :                  TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYANLAR :  
* 2 gün 1 gece yarım pansiyon konaklama,   * Tesiste yapılan özel harcamalar, 
(Tesiste alınan 1 Sabah kahvaltısı,1 Akşam yemeği) * Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Lüks araçlarla ulaşım, araç içi ikramları,   * Öğle yemekleri, Mola yerlerindeki harcamalar,  
* Tüm çevre gezileri,     * Müze ve Ören yeri giriş ücretleri, 
* Profesyonel rehberlik hizmetleri,   * Ekstra Turlar, 
* Zorunlu seyahat sigortası, 


