تاریخ حرکت  9و  16تیر

هـتـل

یک تختـه دوتختـه

KUFE
*3

4.855.000 6.480.000

5.425.000 7.505.000

6.680.000 9.670.000

اتاق صخره ای
استخر روباز  ،محوطه سبز
+130€

گشت کامل
GOREME REVA
*4
اتاق سنگی
استخر روباز  ،منظره کوهستان
+130€

گشت کامل
HOLIDAY CAVE
*4
اتاق آهکی
استخر روباز  ،پذیرش PET
+130€

گشت کامل
اتوبوس  VIPدربست رفت و برگشت از تهران – اقامت در هتل با خدمات کامل  -چهار روز گشت تمام روز و

COM

رایگان – تمامی ورودیه ها بر عهده تور  -لیدر همراه فارسی زبان – بیمه مسافرتی – گشت آپشنال

200.000

برنامه سفر :
• روز اول  :حرکت از تهران ساعت  18:30با اتوبوس دربست  VIPایرانی
• روز دوم  :ورود به ترکیه ساعت  10:00صبح و ادامه مسیر با اتوبوس ترک (دیگر معطلی برای اسکن اتوبوس ایرانی وجود ندارد)
• روز سوم  :ورود به هتل ساعت  – 06:00استراحت – گشت تور سرخ با ناهار(توضیح در صفحه بعد) – بازگشت به هتل و استراحت
• روز چهارم  :صبحانه در هتل – گشت تور سبز با ناهار (توضیح در صفحه بعد) – بازگشت به هتل و استراحت
• روز پنجم  :صبحانه در هتل – گشت قیصریه با ناهار (توضیح در صفحه بعد) – بازگشت به هتل و استراحت
• روز ششم  :صبحانه در هتل – گشت های آپشنال اسب سواری  ، ATV ،بالن سواری و  – ...بازگشت به هتل و استراحت
• روز هفتم  :صبحانه در هتل و خروج کامل – گشت قونیه با ناهار (توضیح صفحه بعد) – ورود به هتل قونیه و استراحت
• روز هشتم  :صبحانه در هتل – تحویل اتاق  -تایم آزاد برای گشت و خرید – خروج کامل و حرکت به سمت مرز
• روز نهم  :ورود به مرز و خروج از ترکیه – ورود به ایران

نرخ هوایی و ترکیبی کاپادوکیا  +استانبول نیز موجود است
توضیحات کامل گشت در صفحه بعد
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توضیحات کامل گشت ها
(که کامال رایگان و برعهده تور است)
تور سرخ

تور از ساعت  10:00از هتل آغاز می شود و با اتوبوس توریستی  17تا  40نفره می باشد

با ناهار رایگان

(این تور در دسته بندی شهر و موزه گردی قرار می گیرد)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

کلیسای انگور
موزه فضای باز (طبیعی) قورمه
پل متحرک آوانوس (شهر باستانی کنار رودخاه)
کارگاه سفالسازی سنتی (برای خودتان کوزه یا کاسه سفالی بسازید)
کارگاه سنگ های اونیکس و فروشگاه مرکز
دشت کبوترها
کلیسای سه حصار
حصار مرکزی
دشت عشق
سه زیبا (سه دلبر)
دشت DEVRENT
و ...

تور سبز

تور از ساعت  10:00از هتل آغاز می شود و با اتوبوس توریستی  17تا  40نفره می باشد

با ناهار رایگان

(این تور در دسته خارج از شهر و طبیعت  /باستانی می باشد)
•
•
•

دشت ایهالرا  IHLARAو مناطق طبیعی اطراف
شهر زیر زمینی کایماکلی KAYMAKLI
و ...

تور قیصریه

تور از ساعت  10:00از هتل آغاز می شود و با اتوبوس توریستی  17تا  40نفره می باشد

با ناهار رایگان

(این تور در دسته بندی تاریخی قرار می گیرد)
•
•
•
•
•
•

روستای  HURMETCILERو اسب های ویژه منطقه
مدرسه حنات خاتون
مرکز طب گوهر نصیبه
قلعه های قیصریه (سلجوقی و عثمانی)
غذاهای سنتی قیصریه
و ...

تور قونیه

تور از ساعت  10:00از هتل آغاز می شود و با اتوبوس توریستی  17تا  40نفره می باشد

با ناهار رایگان

(این تور در دسته بندی شهر گردی  ،تاریخ و مذهبی قرار می گیرد)
•
•
•
•
•

موزه موالنا
باغ پروانه های استوایی
مسجد تپه عالءالدین
غذاهای محلی و سنتی قونیه
کاروانسرای سلطانخوانی

تمامی ورودیه ها و لیدر و پذیرایی برعهده تور می باشد
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