
 
 

    
 
1. GÜN : Belirtilen havayolu ve belirtilen saatte yapacağımız uçuş sonrası kimine göre Tuğra Basan, kimine 
göre Dört Köşe, kimine göre de Masa anlamında “Trapezos” kelimesinden adı gelen Trabzon havaalanına 
varıyoruz. Bizi burada karşılayan aracımızla otelimize geçiyoruz ve yerleşiyoruz. Konaklama otelimizde.   
2. 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.  
3. GÜN  :Kahvaltı sonrası. 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 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 akşam saatlerinde otelimize varış. Akşam yemeği ve konaklama 
otelimizde. 
4. GÜN   :Otelimizde alınan son kahvaltıyı takiben, Trabzon’u doya doya yaşıyoruz. 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 
verilen serbest zaman sizlerden üzülerek ayrılacağımız havaalanında bitiyor. Tekrar görüşmek dileğiyle.    
 
  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:  
* 4 gün 3 gece yarım pansiyon konaklama,   * Otelde yapılan özel harcamalar, 
(Otellerde alınan 3 Kahvaltı,2 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, Minibüs ücretleri, 
* Zorunlu seyahat sigortası,  
* İzmir-Trabzon-İzmir uçak biletleri,  
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