FRİG VADİSİ'NDE TREKKING

Tur Kodu : BKL147
Zorluk: FRİG VADİSİ'NDE TREKKING
1 gece 2 gün
'den başlayan fiyatlar
●
●
●
●
●
●

Türkmen Dağı'nın yarattığı muazzam bir coğrafya
Frigya Peribacaları
Kiliseler, kaya mezarları, mağaralar ve freskler
Memeç Kayalıkları ve Aslankaya Anıtı
Anadolu'nun en sağlam kalmış kenti: Aizonai/Çavdarhisar
Yazılıkaya, Solon Mezar Anıtı, Midas Anıtı, Attis Tapınağı

Covid-19 bulaşma durumu detayları için buraya tıklayınız. İade edilebilir diğer tüm konularla ilgili detaylar için buraya tıklayınız.
●

Program

1. Gün - İSTANBUL, ÇAVDARHİSAR, AIZONAI ANTİK KENTİ, GÖYNÜŞ VADİSİ,
PERİBACALARI, AFYON
Cumagününü Cumartesi'ye bağlayan gece İstanbul’dan harekete geçerek Sapanca- Bozüyük- Kütahya üzerinden Afyon'un Döğer
ilçesine gidiyoruz. Kahvaltı paketleriniz yolda dağıtılıyor. Saat 10:00 civarı Çavdarhisar'a varmış oluyoruz.
Çavdarhisar'da ilk olarak görkemli Zeus Tapınağı ile bilinen Aizonai Antik Kenti'ni geziyoruz. Sonrasında Memeç
Kayalıkları ve Aslankaya Anıtı'na geçiyoruz. Bu anıt Frig anıtlarının en önemlilerinden. Emre Gölü'ne yapılan yürüyüşün ardından
öğle yemeği için mola veriyoruz.
Yemekten sonra Göynüş Vadisi'ne doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Su ve rüzgar erozyonu ile oluşan kayalıkların
ve Peribacaları'nın arasında yürüyoruz. Göynüş Vadisi’nde Aslantaş, Yılantaş ve Maltaş eserlerini görüyoruz. Göynüş Vadisi'nden
ayrıldıktan sonra 40 dakikalık bir yolculukla Afyon’daki otelimize varıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama Afyon'da ki otelimizde.
Konaklama Yeri
- 5 Yıldızlı Otel

2. Gün - AFYON, AYAZİN, KÜMBET KÖYÜ, YAZILIKAYA (MİDAS ŞEHRİ),
DÖNÜŞ
Kahvaltıdan sonra eşyalarımızı aracımıza yükleyip otelden ayrılıyoruz. İlk olarak Ayazin'e gideceğiz. Burada Bizans Dönemi'nden
kalan kayaya oyulmuş kiliseler ile Peribacaları'nı göreceğiz.
Ardından aracımıza binip aslında bir höyük olan Kümbet Köyü'ne gideceğiz. Höyüğün en tepesine çıkıp; burada Solon Mezar
Anıtı'nı görüp araca geri dönüyoruz.
Sonrasında araç ile kısa bir yolculuğun ardından yürüyüşe başlıyoruz. Çam ormanları arasında ilerleyen tarihi bir patikadan yaklaşık
2,5 saat sürecek bir yürüyüşle Yazılıkaya'ya ulaşıyoruz. Yazılıkaya'da Midas Anıtı, Frig dönemine ait sarnıçlar, Attis
Tapınağı, Anıtsal Frig Mezarı ve Midas Tahtı göreceğiniz ve hikayelerini dinleyeceğiniz eserlerden bazıları.
Yazılıkaya gezisi sonrası öğle yemeği için mola veriyoruz. Yemekten sonra dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Vereceğimiz mola ile
birlikte hava ve yol şartlarının uygunluğuna göre tahmini 20-21:00 civarı İstanbul'a varmış oluyoruz ve bir
başka BUKLATUR organizasyonunda sizlerle buluşmak üzere vedalaşıyoruz.
Konaklama Yeri
- Konaklama yok

Önemli Bilgiler
SİGORTA:
Bukla Tur yasa gereği acenta iflası ve hizmetlerin yerine getirilmemesine karşı tur ücreti ile sınırlı zorunlu sigorta yaptırır, Ferdi kaza
ve seyahat sigortaları istek üzerine bedeli karşılığında yapılır.
---------------------------------------------------------------ÇOCUK İNDİRİMİ:
Her ailede "en fazla bir" 0-12 yaş arası çocuğa "çocuk indirimi" uygulanır.
İndirimli çocuk ebeveyn ile aynı odada kalmak durumundadır. 0-2 yaş arası olup tura ücretsiz olarak kaydolan çocuklara araçta
koltuk (Tur dolu ise) ve otelde yatak verilmez.
0-2 Yaş Arasında Olup Tura Ücretsiz Olarak Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı yatakta yatar. Ayrı yatağı yoktur. Araçta koltuğu yoktur.
3-12 Yaş Arasında Olup Tura %10'luk İndirimle Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı odada kalır. Ayrı odası yoktur.
---------------------------------------------------------------TUR KAYIT KOŞULLARI:
Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si depozito alınır. 30 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.
Özel olarak hazırlanan turlar:
Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si veya tamamı ödenecek şekilde iki fiyat verilir. Tüketici/tüketiciler hangi tür ödeme
yapacaklarına kendileri karar verip firmamıza bildirir. 60 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.
---------------------------------------------------------------İPTAL KOŞULLARI:
Mücbir haller dışında Bukla, ilgili turun yeterli sayıya ulaşamaması dışında turu iptal etmez. Bukla tur tarafından iptali halinde sadece
tur ücreti iade edilir.
Kişiler tur hakkını 7 gün öncesinden bir başka kişiye devredebilir.
Yurtiçi Turları, tüketici tarafından;
Turun başlamasına 30 gün kalaya kadar yapılan iptallerde tüm ödeme,
Turun başlamasına 29-15 gün kalaya kadar yapılan iptallerde vergi, sigorta vs. gibi bedeller düşüldükten sonra kalan meblağın
%50'si iade edilir.
● Turun başlamasına 15 günden az sürede yapılan iptallede ise tüketiciye hiçbir iade yapılmaz.
●
●

---------------------------------------------------------------KOŞULLAR:
Kampanyalı dönemlerde çocuk indirimi de dahil olmak üzere hiçbir indirim geçerli olmaz.
Aynı anda 2 indirim uygulanmaz. (Ör: Grup ve çocuk indirimi)
Bukla Tur tur dinamiklerinden yaralanma, hastalık, ekipmanın arızası, izinler, hava koşulları, grup yapısı, müze ve ören yerlerinin
kapatılması/kapalı olması gibi nedenlerden dolayı tur programında genel akışı ve paket içeriğini bozmayacak şekilde düzenleme ve
değişiklik yapma hakkını rehberlerine vermiştir. Katılımcı tur programının esaslı değişimi durumunda cayma hakkını kullanabilir. Bu
durumda Tursab Kütahya Çizelgesi kuralları uygulanır.
---------------------------------------------------------------1618 NOLU YASA:
Tur hizmetleri Tursab üyesi seyahat acentaları dışında hiçbir kişi ve kurum tarafından yapılamaz. Özellikle sosyal medya üzerinden
açılan sayfalara itibar etmeyin, suça ortak olmayın. DERNEKLER, OKULLAR, ŞİRKETLER, KİŞİLER, REHBERLER, KULÜPLER,
VAKIFLAR TUR DÜZENLEYEMEZ! YASAYA AYKIRI BİR SUÇTUR!

Fiyata Dahil Olanlar
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Profesyonel rehberlik hizmeti
Tüm ulaşımlar
1 gece konaklama
1 kahvaltı (otelde)
1 akşam yemeği (otelde)
Tüm geziler
İkramlar
TURSAB zorunlu sigortası

●
●

KDV
Güler yüzlü kaliteli hizmet…

Fiyata Dahil Olmayanlar
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Öğle yemekleri ve yoldaki yemekler
Müze ve ören yeri girişleri
Tüm yemeklerde ve otellerde alınan içki, içecekler ve diğer ekstralar
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

