UZUNGÖL TURU
Etrafı zümrüt yeşili ladin ormanları ile çevreli Doğu Karadeniz’in incisi Uzungöl ’de doğayla baş başa
keyifli bir geziye ne dersiniz?

Cevabınız evet ise saat 10.00’da Kongremiz için özel olarak düzenlenen ve Otelimizin önünden hareket edecek
turumuza katılmanızı bekleriz. Rezervasyonunuzu erkenden yaptırmayı unutmayın!
Saat 10.00’da Uzungöl’e hareket ediyoruz. Yol üzerinde bulunan Sürmene Bıçakları fabrika satış mağazasını ve bir
çay fabrikasını ziyaret ediyoruz. Fabrika mühendislerinden üretim hakkında bilgi alıyoruz. Dileyenler fabrikanın özel
üretim çaylarından alabiliyor. Ardından Solaklı Vadisi boyunca yolculuğumuza devam ediyor ve Uzungöl’e
varıyoruz. Uzungöl’ün kuşbakışı gören seyir tepesini görüyor, vadi boyunca grupla beraber gezinti
yapıyoruz. Uzungöl ’de alacağımız öğle yemeğinin ardından dönüş saatimize kadar Uzungöl ‘de serbest zaman
veriyoruz. Serbest zamanda göl çevresinde yürüyüş yapabilir, tekne ile göl içerisinde gezintiye çıkabilirsiniz.
Kiralayacağınız bisiklet ile Uzungöl’ü boydan boya keşfedebilirsiniz.

Gezimizde neler var?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çay fabrikası ziyareti
Kiremitli Köprü
Solaklı Vadisi
Uzungöl Manzara Tepesi
Uzungöl Şelaleleri
Alışveriş İmkanı
Uzungöl çevresinde yürüyüş
Dileyenler için Uzungöl'de bisikletle gezi
Uzungöl'de serbest zaman

Ücret: 75 TL

Ücrete Dahil Hizmetler: Ulaşım, Öğle Yemeği, Tur görevlisi, KDV
Ulaşım Aracı: kişi sayısına göre midibus veya otobüs
Öğle Yemeği: Çorba, Salata, Ana yemek (alabalık veya köfte veya tavuk)
Rehberlik: Acenta görevlisi
Bu turumuz için gereken minimum katılımcı sayısı 15 kişi dir.
Turumuzun tahmini bitiş saati :19.00’dir

AYDER YAYLASI TURU
Ayder Yaylası; yüksekten akan şelaleleri, başı dumanlı dağları, yöresel mimarisi, tulumu, horonu ve
kaplıcası ile sizleri bekliyor!

Otelimizin önünde buluşuyor ve saat 09.00’da Ayder Yaylası’na hareket ediyoruz. Günün ilk ziyareti yolumuz
üzerinde bulunan Rize Botanik Bahçesine oluyor. Kuşbakışı Rize’nin görüleceği Botanik (Ziraat ) Bahçesi ziyareti ve
Rize şehir merkezinin görülmesi sonrası yolumuza devam ediyoruz. Ardeşen’e kadar sahil yolunu, ardından
Dünyada korunması gereken 200 ekolojik bölgeden biri olan Fırtına Vadisini takip ederek Ayder Yaylası’na
varıyoruz.
Yayla içerisinde aracımızla panoramik bir gezinin ve öğle yemeğinin ardından saat 17.00’de tekrar buluşmak üzere
serbest zaman veriyoruz. Yaylada bulunduğunuz süre içerisinde yüksekten akan keyifli bir yürüyüşe çıkabilir, gelin
tülü şelalesi karşısında çay ya da kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Hemen her köşede çalan tulum nameleri eşliğinde
oynanan horona seyre dalar, dilerseniz horona eşlik edebilirsiniz. Kaplıcayı da unutmamak gerekir.
Çevre gezileri ve serbest zaman sonrası saat 17.00’da aracımızda buluşuyor ve Ayder Yaylası’ndan ayrılıyoruz. Yol
üzerinde Rize Bezi Fabrika Satış Mağazası’nda mola veriyor, geleneksel dokuma atölyesini ve satış reyonlarını
ziyaret ediyoruz. Saat 19.00 da turumuz Trabzon’da sona eriyor ve başka bir turumuzda buluşmak dileği ile
vedalaşıyoruz.

Gezimizde neler var?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rize Botanik Bahçesi
Fırtına Vadisi
Fırtına Vadisi'nde zipline
Çamlıhemşin
Kaçkar Dağları Milli Parkı
Ayder Yaylası
Gelin Tülü Şelalesi
Ayder Yaylası Sıcak Su Kaplıcası
Yaylada serbest zaman
Alışveriş imkanı

Ücret: 95 TL

Ücrete Dahil Hizmetler: Ulaşım, Öğle Yemeği, Tur görevlisi, KDV
Ulaşım Aracı: kişi sayısına göre midi veya otobüs
Öğle Yemeği: Çorba, Salata, Ana yemek (alabalık veya köfte veya tavuk)
Rehberlik: Acenta görevlisi
Bu turumuzun kesin hareketi için gereken minimum katılımcı sayısı 15 kişi dir.
Turumuzun tahmini bitiş saati :19.00’dir

SUMELA, ZİGANA KARACA MAĞARASI TURU
Altındere Milli Parkı’nın muhteşem doğal güzelliği içerisinde bulunan Sumela Manastırı, Tarihi
Zigana Geçidi (200m) ve Hamsiköy ziyaretleri ile dop dolu geçecek harika bir geziye ne dersiniz?

Saat 09:00 ‘da otelimizin önünde buluşuyor, gezimize Gümüşhane’ye hareket ederek başlıyoruz. Yaklaşık bir
buçuk saatlik sürecek seyahatimizde Zigana’nın doğal güzellikleri ve Tarihi Zigana Geçidi’ne tanıklık edeceğiz.
Tarihi İpek Yolu’nun en önemli geçitlerinden biri olan Zigana Geçidi tarih boyunca Doğu Anadolu’nun ve İran’ın
Batıya açılan kapısı olmuştur. Günümüzde de aynı önemini korumaktadır.
Gümüşhane’ye varıyor ve ilk ziyaretimizi Gümüşhane Üniversitesi Kampüsü’ne yapıyoruz. Ardından Sarkıt, dikit,
traverten ve sayısız şekil ve formları ile adeta bir sanat galerisini andıran Karaca Mağarası’nı ziyaret ediyoruz.
Hamsiköy’e hareket ediyor, yol üzerinde vereceğimiz yemek molasının ardından Hamsiköy’e varıyoruz.
Bu güzel molanın ardından Altındere Milli Parkı ve Sumela Manastırı’na hareket ediyoruz. Vadiden yükselen
Karadağın dik yamacına inşa edilmiş Sumela Manastırı’nın muhteşem görüntüsü, gürül gürül çağlayarak akan
Altındere’nin (Meryem Ana Deresi) huzur veren sesi, etrafınıza çepe çevre kuşatan milli parkın muhteşem doğal
güzellikleri içeresinde geçen zamanın ardından Vadi boyunca gezimize devam ediyoruz. Restorasyon sebebi ile
Sumela Manastırı’nın içerisine giremiyorsak da Manzara Tepesinden hem manastırın hem de vadinin
eşsiz görüntüsü önünde hatıra fotoğrafı çekiyoruz.
Günün sonunda Trabzon’a, turumuzun başladığı otelimizin önüne varıyor ve başka bir gezimizde buluşmak
dileğiyle vedalaşıyoruz.

Gezimizde Neler Var!

•
•
•
•
•
•
•
•

Zigana Geçidi
Gümüşhane Üniversitesi
Tarihi Zigana Yonu'nda Seyahat
Hamsiköy'de Mola
Altındere Milli Parkı
Meryemana Deresi
Sumela Manastırı
Vadide Yürüyüş İmkanı

Ücret: 95 TL

Ücrete Dahil Hizmetler: Ulaşım, Öğle Yemeği, Rehberlik, KDV
Ücrete Dahil Değil: Müze ören yeri girişleri, kişisel harcamalar
Ulaşım Aracı: kişi sayısına göre midibus veya otobüs
Öğle Yemeği: Çorba, Salata, Ana yemek (alabalık veya köfte veya tavuk)
Rehberlik: Profesyonel Kokartlı Rehber
Bu turumuzun kesin hareketi için gereken minimum katılımcı sayısı 20 kişi dir.
Turumuzun tahmini bitiş saati :18.00’dir

BATUM TURU
Sabah 07,30’da otelimizin önünden hareket ediyor, 2,5 saatlik yolculuk ve gerekli bir molanın ardından Sarp Sınır
Kapısına varıyoruz. Geçişimizi hızlandırmak için önceden hazırlattığımız kimlikle geçiş belgeleri ile 30 dakika / 1
saat süren gümrük işlemleri sonrası Batum’a varıyoruz.
İlk ziyaretimizi Saint Andrew Anıtı ve Romalılar döneminden kalan Asparos (Gonio) Kalesi’ne yapıyoruz. Kale ve
içerisinde bulunan arkeoloji müzesi ziyaretleri sonrası Batum’a varıyor ve yerel bir restoranda öğle yemeği molası
veriyoruz. Bizlerin de damak tadına uygun olan HaçaPuri (Peynirli Pide) öğle yemeğimizde ana menümüz olacak.
Yemek sonrası 112 hektar alana kurulu eski Sovyetler birliğinin en büyük bahçesi olan Batum Botanik Bahçesine
hareket ediyoruz. 1880 yılında kurulan bahçede 2000’i ağaç ve çalı, 1200’ü ise gül çeşidi olmak üzere içerisinde
5000’den fazla bitki çeşidi bulunmaktadır. Botanik bahçesi gezisi sonrası turumuza Batum şehir turu ile devam
ediyoruz.
Orta Camii, Türk Mahallesi, Rus Kilisesi, Piazza Meydanı, Avrupa Meydanı, Tiyatro Meydanı, Batum Bulvarı, Alfabe
Kulesi, Ali ve Nino Heykeli ve Işıklı Su Gösterisi ile Batum turumuzu tamamlıyoruz. Alışveriş için gerekli zamanın
ayrılmasının ardından Sarp Sınır Kapısına hareket ediyoruz. 30 dakika- 1 saat sürecek gümrük işlemlerinin
ardından Trabzon’a hareket ediyoruz. Turumuz tahmini 24.00 -00:30 saatleri arası otelimizin önünde sona
erecektir.

Gezimizde neler var?
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Botanik Bahçesi
Gönye (Apsaros) Kalesi
Saint Andrew Anıtı
Piazza Meydanı
Avrupa Meydanı
Tiyatro Meydanı
Batum Bulvarı
Gönye (Apsaros) Kalesi
Işıklı Su Gösterileri
Ali ve Nino Heykeli
Alışveriş İmkanı

Ücret: 125 TL

Ücrete Dahil Hizmetler: Ulaşım, Öğle Yemeği, Rehberlik, KDV
Ücrete Dahil Değil: Müze ören yeri girişleri, Yurt dışı çıkış harcı, kişisel harcamalar
Ulaşım Aracı: kişi sayısına göre midibus veya otobüs
Öğle Yemeği: Haçapuri (peynirli pide), soft içecek
Rehberlik: Profesyonel Kokartlı Rehber
Bu turumuzun kesin hareketi için gereken minimum katılımcı sayısı 35 kişi dir.
Turumuzun tahmini bitiş saati :24.00’dır

ÖNEMLİ

Batum-Gürcistan’a seyahat etmek isteyen misafirlerimiz için;
Ülkemizde yaşanan son olaylar ve olağanüstü hal uygulaması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı ile
Gürcistan’a geçiş uygulamalarında değişiklikler olmuştur. Batum’a çıkış işlemleriniz sırasında sorun yaşamamanız
için rehberlerimiz tarafından iletilen aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Yurt dışına çıkış yapmak isteyen Devlet Memurları ( 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi herkes) yetkili
amirlerinden aldıkları izin ile sınır kapılarına gitmelidirler.
•
•
•
•
•
•
•
•

Memur emeklileri mutlaka emekli kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde yurt dışına
çıkış yapamamaktadır.
Eğer baba memur ise ve eşleri ile erkek/ kız çocukları baba üzerinden sigortalı görünüyorsa aynı şekilde
devlet memuru kapsamında değerlendirilir ve babanın yetkili amirinden izin alması istenmektedir.
Emekli askerler ve polisler için emeklilik kartı istenmektedir.
Yurt dışına çıkışlar GBT(Genel Bilgi Tarama) sisteminden kontrol edilerek sağlanmaktadır.
Olağanüstü hal uygulamalarından dolayı sınır kapısında yaşanan yoğunluklar ve bekleme süreleri
öngörülemez olduğundan misafirlerimize bekleme süreleri hakkında bilgi verilememektedir.
Misafirlerimizin nüfus cüzdanları yeni, soğuk mühürleri belirgin olmak zorundadır. Eski fotoğraflı ve
yıpranmış kimlikler sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle kimlikler 10 yılı doldurmamış ve yıpranmamış
olmak zorundadır.
Gürcistan hükümeti çocuk misafirlerimizin kimliğinde de fotoğraf istemektedir.
Anne ya da babadan bir tanesi çocuğun yanında değil ise gelmeyen kişinin muvaffakatname vermesi
zorunludur. Muvaffakatname olmadan yurt dışına çıkış yapılamamaktadır.

