
 
                                              

BATI KARADENİZ TURU 
ABANT GÖLÜ  - AMASRA – SAFRANBOLU  

HAREKET: Saat  20.00  siz değerli misafirlerimizle buluşup Bolu için yola çıkıyoruz. 
Gerekli molaların ardından sabah 08.00 civarı Bolu’ ya varıyoruz.   

1.GÜN: Yolda aldığımız sabah kahvaltısının ardından her mevsim farklı bir güzelliğe 

sahip Abant gölüne gidiyoruz. Nilüfer çiçeklerinin süslediği göl manzarasında fotoğraf 
molasının ardından 
otobüsümüzle buluşup Safranbolu’ya  gidiyoruz. Unesco tarafından dünya miras 
listesine alınan eski Türk ahşap mimari örnekleri olan evleri görebileceğimiz 
Safranbolu'yu keşfe başlıyoruz. Hükümet Konağı, Saat Kulesi, Köprülü Mehmet 
Paşa Camii ve avlusundaki güneş saati, bir müze ev olan Kaymakamlar Evi, Cinci 
Hanı ve hamamı (Panaromik), barok stilinin küçük örneklerinden olan İzzet Mehmet 
Paşa Camii, gezileri sonrasında Demirciler, Bakırcılar ve Semerciler çarşılarından 
geçerek Arastacılar Çarşısına geliyoruz. Zamanın en önemli yemeni üretim 
merkezlerinden biri olan bu çarşı kurtuluş savaşı sırasında ordunun yemeni ihtiyacının 
büyük kısmını karşılayan Arasta çarşısında şimdi hediyelik eşya satışı yapan küçük 
dükkânlar yer almaktadır. Burada yapacağımız alışveriş sonrasında, meşhur 
Safranbolu Lokum İmalathanesi gezimizi yapıp  Akşam yemeği ve konaklama için 
Unesco tarafından Dünya Mirası listesinde olan ve koruma altında ki 
konaklarımıza   yerleşiyoruz.  

2. Gün: Otelimizde aldığımız sabah kahvaltısının ardından aracımızla 
buluşup Amasra için yola çıkıyoruz.Yolumuzun üzerinde bulunan Roma Dönemine ait 
dinlenme anıtı olan Kuşkayası ‘nı ziyaret ediyoruz. Çam, Meşe ve söğüt ağaçlarının 
yola eğilerek sanki bir tünel oluşturduğu yollardan geçerek Fatih Sultan Mehmet' in 
“Lala, Lala Çeşm-i Cihan dedikleri bu mu ola (Dünya' nın Göz Bebeği)” sözleri ile ün 
kazanan güzel Amasra'ya ulaşıyoruz. Bakacak tepesinde ilçeyi kuşbakışı izleme fırsatı 
buluyor ve fotoğraf molası veriyoruz. Cenevizliler döneminden kalma Amasra Kalesi,  
Boztepe, Kemere köprüsü, Çekiciler Çarşısı(Ağaç işleri)' nı görüp,Amasra’dan  
ayrılıyoruz ’ İzmir’ e  Dönüş Yolculuğumuz başlıyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tur Ücretine Dahil Hizmetler:  
-1gece konaklama ve otelde  
alınacak Aksam yemeği ve 
kahvaltı 
- Lüks otobüslerle ulaşım 
- Türsab zorunlu seyahat 
sigortası 
- Programda belirtilen turlar 
-Rehberlik Hizmetleri 
-Araç içi ikramlar 
-Milli park giriş ücretleri 
-Otopark Hizmetleri 
 

Tur Ücretine Dahil 
Olmayan Hizmetler:  
- Öğle yemekleri 
- Yolda alınacak kahvaltı  
- Kişisel harcamalar 
-Müze ve ören yeri giriş 

Kişi Başı 350 TL 

17-18 KASIM 

2018 


