
 
 

    
 
 
 
 
 
1.GÜN  :07.00 Ataköy Olimpiyat Evi önü, 07.30 Harbiye TRT Radyo Evi önü, 08.00 Kadıköy Söğütlüçeşme 
Camii önü hareketle Adapazarı, Geyve, Taraklı üzerinden ilerleyerek nehir, orman, dağ manzaralarının içinden 119 
yıl Voyvodalıkla idare edilmiş Göynük’e ulaşma. Akşemseddin Hazretleri ile oğullarından Emrullah ve Sadullah 
Çelebilerin kabirlerinin bulunduğu Gazi Süleyman Paşa Camisinin gezilmesi ve kısa çarşı turu ile panoramik 
olarak göreceğimiz Sakarya Zaferi anısına yapılmış olan Zafer Kulesi sonrasında yolumuza Nallıhan üzerinden 
devam ediyoruz. Panayır şeklindeki büyük pazarların kurulmasından dolayı şimdiki ismini almış olan Beypazarı 
ikinci durağımız. Telkari sanatını tüm yönleriyle göreceğimiz Gümüşçüler Çarşısı, Beypazarı Kuru Fırınları ve 
yöresel ürünlerin sergilendiği Alaattin Sokağı gezerek tüm şehri üstten seyredeceğimiz Hıdırlık tepesine çıkıyoruz. 
Kartpostallık fotoğraflarımızı çektikten sonra yolumuza 1195 mt. Yüksekteki Ayaşbeli üzerinden devam ediyor ve 
yüzyıllar boyu kullanılmış bu ticaret yolundan Ankara kavşağı ile ayrılarak Elmadağ, Kırıkkale yoluyla otelimize 
ulaşıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 
 
2. GÜN :Otelde alınan kahvaltı sonrası hareket. Anadolu’da ilk kez organize devlet kuran ve ilk savaşçı 
uygarlığı Hititlerin başkenti Boğazkale (Boğazköy) ve 1000 tanrılı Hitit Uygarlığını ziyaret ediyoruz. Savunma 
harikası kapılar, dünyanın ilk Pazar yeri, tanrıların odaları ve inanılmaz görüntüsü ile Yazılıkaya bize Hattuşaş’ı 
doyasıya anlatıyor. Yöre motiflerinin tanıtıldığı halı mağazasının ziyaretini takiben Çorum’u da görerek adını 
Amazon’lardan (Tek göğüslü kadın savaşçılar) almış olan Amasya’ya ulaşıyoruz. Yeşilırmak kıyısında yapılacak 
olan panoramik tur esnasında Eski Türk Evlerini, Harşena Dağının güney eteklerindeki anıtsal boyutta Kral Kaya 
Mezarlarını ve şehri görüyoruz. Daha sonra Hazeranlar Konağını,14.yy İlhanlılardan kalmış Mumyaların da 
bulunduğu Amasya müzesini ve Sultan 2.Bayezid Külliyesini geziyoruz ve verilen serbest zamanda yöresel el 
sanatlarını da tanıyabileceğimiz çarşıyı gezme imkanı buluyoruz. Sonrasında Ulu önder Atatürk’ün Kurtuluş savaşını 
başlatmak için ayak bastığı Anadolu’daki ilk nokta olan Samsun’da; temsili Bandırma gemisi ve simge haline 
gelmiş Heykeli gezerek otelimize varış. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 
 
3. GÜN :Kahvaltı sonrası hareket. Karadeniz’in küçük liman kasabaları eşliğinde ve Çarşamba, Ünye, Fatsa 
üzerinden yola devam. Yaklaşık 500 mt. Yükseklikteki Boztepe’den deresini, denizini, ormanını, dağlarını kısaca 
tüm şehrini seyredeceğimiz Ordu’ya varış. Boztepe sonrası ikinci durağımız Paşaoğlu Konağı(Etnografya Müzesi). 
Takiben Piraziz, Bulancak, Giresun, üzerinden Anadolu’yu işgal etmek isteyen Ruslara karşı direnen ve çayın diğer 
tarafında kalmasını sağlayarak ilerlemeyi durduran kahraman Türk çetelerinin yuvası, rekorlar kitabına girebilecek 
yükseklikteki ağaçların doğasını bambaşka kıldığı doyumsuz manzarasıyla görülmeye değer vadi Harşit Vadisine 
varış. Devamında Torul yoluyla ulaşacağımız sarkıt ve dikitleriyle eşi benzeri ender bulunabilecek dağlar arasındaki 
ilginç mağara Karaca Mağarası geziliyor. Bu günümüzü Süleymaniye Vadisindeki Eski Gümüşhane gezisi ve eski 
evleri, kilisesi, sokaklarını göreceğimiz panoramik Gümüşhane turuyla tamamlıyoruz. Akşam yemeği otelimizde.  
 
4. GÜN :Otelde alınan kahvaltı sonrası eski ipek yolu kollarından biri olan, eski filmlerdeki zor yolların en 
iyi örneği, Zigana Dağlarındaki Zigana Geçidi fotoğraflanıp sütlacıyla meşhur Hamsiköy görülerek, Maçka'dan 
Karadağ'daki Sümela Manastırı'na gidiyoruz. Halk arasında Meryem Ana adı ile de anılan Altındere vadisinden 
yaklaşık 300mt. yüksekteki muhteşem yapı ve manzaraya sahip,  görenlerin yapılması imkansız olarak nitelendirdiği 
manastırı ziyaret ettikten sonra, kimine göre Tuğra Basan, kimine göre Dört Köşe, kimine göre de Masa anlamında 
“Trapezos” kelimesinden adı gelen Trabzon’a varış. İlk olarak 19.yy başlarında, tamamen Trabzon panoramalı 
Soğuksu sırtlarına yapılmış olan 4 katlı Atatürk Köşkü geziliyor. Ulu Önder Atatürk’ün 3 kez ziyaret ettiği 
Trabzon’da konakladığı bu mekanda ki yakın tarihe ait eserlerden çok şey öğreneceğiz. Devamında meşhur Boztepe 
panoraması ve son zamanların vazgeçilmezi Kolbastı havasının mekanını görerek Ayasofya Müzesi’ne( Kilisesi ) 
geçiyoruz.  Kilise olarak yapılmış olan, 1461 yılında şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilen 
bu zamanın vakıf eserinde yine Sümela manastırındaki gibi çeşitli resim ve figürlerden tarihi yad edeceğiz. 
Trabzon’a özgü gümüş ve kuyum sanatının atölyelerini ziyaret ve alışveriş sonrası Rize’ye varıyoruz. Yöreye özgü 
Rize bezi alışverişini takiben yolumuza devam ediyor ve otelimize varıyoruz. Akşam yemeği  ve konaklama 
otelimizde.   
 



5. GÜN  : Kahvaltının ardından harita üzerinden çizilen sınır sonucu kardeşlerin, amcaların, dayıların, 
halaların… ayrı düştüğü eski Sovyetler Birliğin de olan şimdiki Gürcistan sınırına (Sarp kapısı) varış. Burada iki 
tarafı bize anlatacak olan fotoğraf molasının ardından dönüş yolculuğumuz başlıyor. Bir tarafımızda deniz diğer 
tarafımızda dağ ve yeşilin tüm tonlarıyla bezenmiş orman manzarası eşliğinde kaplıcaları, yürüyüş parkurları ve 
manzarasıyla, yaylaların kavşağı konumundaki Ayder Yaylasına varış. Hala deresinin yanından ilginç köprü 
mimarilerini görerek ve fotoğraflayarak ulaşacağımız son yılların gözde yaylasında verilen serbest zamanda doğa  
yürüyüşü, köy pazarı ziyareti ve bol bol dinlenme imkanı buluyoruz. Akşam saatlerinde otelimize varış ve yerleşme. 
Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 
 
6. GÜN  :Kahvaltı sonrası Çaykara'ya geliyor ve Uzungöl'e geçiyoruz. Eşsiz doğasıyla, her yerde 
Karadeniz’in simgesi manzara fotoğrafıyla meşhur Uzungöl'ü doya doya  yaşarken, mandıradan  peynir ile tereyağı 
alış-verişi imkanını buluyoruz. Buranın devamında Karadeniz’in eşi bulunmaz yaylalarından biri olan ve farkı 
hissedeceğiniz göllerle bezenmiş bir Bayburt sınır yaylası Demirkapı Yaylası gezi mekanımız(ekstra). Devamında 
gidilen yaylalar manzaralı yol güzergahından geriye dönüş. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 
 
7. GÜN  :Otelimizde alınan kahvaltıyı takiben, Bafra, Yakakent, Gerze üzerinden Büyük İskender’e “Gölge 
etme başka ihsan istemem” diyen Diyojen’in doğduğu yer olan Sinop’a ulaşıyoruz. Sinop Kalesi , Surlar, Gemi 
Maketi yapım atölyelerinin gezilmesi ile alışveriş sonrası şarkılara konu ve dizilere doğal set olan Cezaevini de 
görüp Dranaz Geçidi vasıtasıyla denizi arkamızda bırakarak Hanönü, Taşköprü yoluyla Babasının, kızı Moni’ye 
“Kastın Neydi Moni” diyerek öldüğü ve adının dilimize kadar bu cümle nedeniyle Kastamonu olarak geldiği rivayet 
edilen 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 otelimize gidiyoruz. Akşam yemeği 
ve konaklama otelimizde.    
 
8. GÜN : Otelde alınan son kahvaltı sonrası, Safranın bol bulunması sebebiyle adının Safranbolu konduğu 
şehri gezmeye başlıyoruz. Cinci Hanı Kaymakamlar Müze Evi, Pazar Yeri, Arasta (Yemeniciler Arastası),Köprülü 
Camii, Güneş Saati, Semerciler-Manifaturacılar-Demirciler-Bakırcılar Çarşıları, Lokum Atölyeleri (Alış-veriş 
imkanı), Eski Hükümet Konağı (Rum ve Türk Mahallelerinin Panoramik seyri) ve Saat Kulesini gezmemizi takiben, 
yöre yemeklerinden yiyebilmek amacıyla öğle yemeği molası veriyoruz. Ardından şehri üstten tüm ihtişamıyla 
görebilmek için Hıdırlık’ı ve buradaki türbeleri ziyaret ediyoruz. Devamında Bolu üzerinden İstanbul’a varış. Siz 
sayın misafirlerimizi diğer turlarımızda tekrar görüşmek üzere aldığımız noktalara bırakıyoruz. 
 
  Program zamanlamasında Hava,Yol vb... nedenlerle rehber gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. 
 
GEREKENLER:* Uygun yürüyüş ayakkabısı ( rahat edebileceğiniz ) * Yağmurluk veya şemsiye  * Şapka * Mayo  
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR :                                TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYANLAR:  
* 8 gün 7 gece yarım pansiyon konaklama,    * Otelde yapılan özel harcamalar, 
(Otellerde alınan 7 Kahvaltı,7 Akşam yemeği)  * Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Lüks araçlarla ulaşım, araç içi ikramları    * Öğle yemekleri, Mola yerlerindeki tüm harcamalar,  
* Tüm çevre gezileri,      * Müze ve Ören yeri giriş ücretleri, 
* Profesyonel rehberlik hizmetleri,    * Ekstra turlar, Minibüs ücretleri 
* Zorunlu seyahat sigortası,  
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