
 
 
 
1.GÜN : Akşam saatlerinde belirlenen yerlerden hareketle Adapazarı, Bilecik, Kütahya, Afyon, Dinar 

yolu üzerinden; termal sularından dolayı  yıllarca Roma İmparatorluğu’nun  sağlık ve kültür 
merkezi olan, dünyanın bir çok yerinden turistlerin manzara ve tedavi  için  geldikleri   
Pamukkale’ye  doğru yola devam,        

2.GÜN :Sabah saatlerinde yolda alınan serbest kahvaltı sonrası otele varış ve yerleşme. Öğle saatlerine 
kadar otelde serbest zaman. Öğleden sonra, Bergama kralının eşi  Hiera adına yaptırdığı aynı 
zamanda Bizans döneminde Piskoposluk Merkezi de  olan şehir (polis) Hierapolis Antik Kenti  
gezisi içinde ; Cin Delikleri,Sütunlu Yol, Neron Devrin’de yıkılan ve yeni yerine yapılan Antik 
Tiyatro, Apollon Mabedi,Nekropol,Agora,Çaldağ’dan çıkan kalsiyum oksit içeren ırmağın 
sularının birikimiyle oluşan  Travertenler...  görülecektir.  Dileyenlere Hierapolis’in 
sütunlarıyla süslenmiş kutsal havuzda,  yüzebilme imkanı (ekstra). Devamında yöreye özgü 
tekstil ürünlerinin bulunduğu fabrika satış mağazası ziyaret ediliyor. Akşam saatlerinde otele 
dönüş. Akşam yemeğimiz otelimizde. 

3.GÜN  : Kahvaltı sonrası hareket.(ekstra) Buldan Bezinin merkezi Buldan ilçesinin ziyareti ve serbest 
zaman.. Aşk ve bereket tanrıçası Afrodit adına yapılan, Babadağ eteklerindeki, Pekmez Tepe ve 
çevresine kurulan dönemin sanat ve sanatçı merkezi  Afrodısıas Antik Kenti’nde;  Anıtsal 
Giriş Kapısı,Afrodit Tapınağı, 262 m. Uzunluğunda 59 m. Genişliğinde 30000 kişilik 
Stadion,Hadrıan Hamamları,Antik Tiyatro,Piskoposluk Sarayı ve 30 sene boyunca  tarihi 
bölgeyi kurtarmaya çalışan Kenan Erim’in kabrinin görülmesinin  ardından Tavas  üzerinden 
yola devam. Yol üstünde,  her düğümünün ve her renginin farklı farklı duyguları yansıttığı,  
yöreye özgü halıların tanıtılacağı halı mağazasına gidiyoruz. Akşam saatlerinde otelimize 
dönüyoruz. Akşam yemeğimiz otelimizde. 

4.GÜN : Kahvaltı sonrası otelden ayrılıyoruz. Bölgenin bin bir çeşit şifalı sularından biri olan Kırmızı 
Su (Kızıl Su) ve bütün evlerinden kaplıca suları akan Karahayıt Köyünü görüp Denizli içinde 
yapılacak panoramik turu takiben UNESCO dünya miras listesinde bulunan Pamukkale benzeri 
traverten ve havuzlarının ilginçliği, damlataşı, sarkıt ve dikitleri ile eşine rastlanmaz güzellik, 
büyük bir  yeraltı deresinin oluşturduğu boşluğunun tavanının çökmesi sonucu meydana gelen 
Kaklık Mağarası yol üstünde ziyaret ediyoruz. Mağara içerisinde bol miktarda bulanan termal 
su; berrak, renksiz ve kükürtlü olup, bu suyun bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. 
Kuzeybatı-Güneydoğu yönünde 65 m., kuzeydoğu-güneybatı yönünde 40m.uzunluğu olan Kaklık 
Mağarası'nı daire şekilli olan 13 x 11 m. boyutundaki kapısından girerek geziyor, fotoğraflıyor 
ve Dinar, Afyon, Kütahya, Bilecik, Adapazarı, İzmit üzerinden İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz.  
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 )  * Mayo 
  
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR :                                TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYANLAR:  
* 3 gün 2 gece yarım pansiyon konaklama,    * Otelde yapılan özel harcamalar, 
(Otelde alınan 2 Kahvaltı,2 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, 
* Zorunlu seyahat sigortası, 


