
 
 
 
 
 
 
1.GÜN :Belirlenen yer ve saatte hareketle Adapazarı, Bolu, üzerinden birçok filme ve klipe doğal set olmuş, el 

değmemiş, renk cümbüşü güzellik Cennet Göl’e  (Gölcük) varış. Dağ, Orman ve Göl manzarasının bir 
arada bulunduğu bu yerde, göl çevresindeki 1200 m.lik parkuru yürüdükten sonra tekrar otobüse 
dönüyor ve Gerede, Karabük üzerinden Safranın bol bulunması sebebiyle adının Safranbolu konduğu 
rivayet edilen şehre varıyoruz. Tesisimize yerleşiyor ve serbest zamanı takiben şehri gezmeye 
başlıyoruz. Cinci Hanı, Kaymakamlar Müze Evi, Pazar Yeri, Arasta (Yemeniciler Arastası),Köprülü 
Camii, Güneş Saati, Semerciler-Manifaturacılar-Demirciler-Bakırcılar Çarşıları, Lokum 
İmalathaneleri (Alış-veriş imkanı), Eski Hükümet Konağı (Rum ve Türk Mahallelerinin Panoramik 
seyri) ve Saat Kulesini gezmemizi takiben, şehri üstten görebilmek için Hıdırlık’ı ve buradaki türbeleri 
ziyaret ediyoruz. Açık müze konumundaki şehrin fotoğraflanması sonrası akşam saatlerinde tesisimize 
dönüş. Akşam yemeği ve konaklama tesisimizde. 

2.GÜN  :Sabah tesiste alınan kahvaltı sonrası hareketle, Kastamonu’ya doğru yola çıkıyoruz. Şehre 
vardığımızda Kurtuluş Savaşında Anadolu halklarının gösterdiği kahramanlığın sembolü olan Şerife 
Bacı Anıtını görüyoruz. Sivil mimarinin en güzel örneklerinden biri olan Vilayet Binası, Münire 
Medresesi El Sanatları Çarşısı, Nasrullah Camii ve Liva Paşa Konağı gezilerinin ardından serbest 
zaman. Serbest zaman sonrası, akşam saatlerinde tesisimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama 
tesisimizde. 

3.GÜN  : Tesiste alınan kahvaltı sonrası hareketle Çay, Orman, Dağ görüntüsü ile muhteşem manzaralı tipik 
Karadeniz yolundan yeni gelişmekte olan şirin ilimiz, eski Türk evleri ile daha ilginç olan Bartın’a 
varış. Bartın Çayı’nın yanından Fatih Sultan Mehmet’in gördüğü zaman “Lala, Dünyanın Gözü 
dedikleri bumu ola?” diye sorduğu Amazonların (Tek göğüslü kadın savaşçılar) limanı Amasra’ya 
varış. Kendi çocukları tarafından öldürülen Kraliçe Amastris’in adına kurduğu şehrin uzantısı olan 
Amasra’yı ilk önce; Fatih Sultan Mehmet’in otağ kurduğu Bakacak denilen yerden seyrediyoruz. Şehre 
indiğimizde ise Kale içi, Kilise Camisi, Liman ve Tahtacılar çarşısı gezilirken alış-veriş imkanı 
buluyoruz. Ayrıca Amasra’ya özgü balık lokantalarında öğle saatlerinde yemek yiyoruz. Geldiğimiz 
yoldan Bartın’a geçiyor ve oradan Safranbolu’ya doğru dönüyoruz.. Akşam yemeği ve konaklama 
tesisimizde.  

4.GÜN :Sabah tesiste alınan kahvaltı sonrası, Safranbolu’nun diğer görülmeye değer mekanı, el değmemiş 
konakları, Bektaşi öğretisinin ve Anadolu yardım severliğinin en iyi örneklerinden birinin 
görülebileceği Çamaşırhanesiyle de değişik kültürünü yansıtan Yörük Köyü’nü gezerken, bol bol 
fotoğraf çekiyoruz. Devamında Gerede, Yeniçağa üzerinden Abant’a (Nilüferli Göl) ulaşıyoruz. 
Olağanüstü doğasıyla meşhur; Abant’ta  yapılan göl çevresi turuna ek olarak doğa yürüyüşü de yapıyor 
ve devamında İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz. 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:  
* 4 gün 3 gece yarım pansiyon konaklama,  * Otelde yapılan özel harcamalar, 
(Otelde alınan 3 Kahvaltı,3 Akşam yemeği) * Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Lüks araçlarla ulaşım, araç içi ikramları, * Mola yerlerindeki harcamalar,  
* Tüm çevre gezileri,    * Ekstra turlar,  
* Profesyonel rehberlik hizmetleri,  * Öğle yemekleri,  
* Zorunlu seyahat sigortası,   * Müze ve Ören yeri giriş ücretleri, 
 


