KARS'TAN ERZURUM'A KIŞ YOLCULUĞU

Tur Kodu : BKL69
Zorluk: KARS'TAN ERZURUM'A KIŞ YOLCULUĞU
3 gece 4 gün
6450 ₺ 'den başlayan fiyatlar
●
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●
●
●
●
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●
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Kars’dan Erzurum'a Doğu Ekspresi ile tren yolculuğu
Kars şehir merkezi, kale çevresi ve sokakları
Kars Harp Müzesi
Donmuş Çıldır Gölü’nde atlı kızakla gezi
Kültürlerin başkenti Ani Harabeleri
Gizli hazine Şeytan kalesi
Erzurum'da Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Cağ Kebabı
Sarıkamış’da doğa yürüyüşü, Katerina Köşkü (isteyenler kayak yapabilir)
Yöresel yemekler

●

Program
1. Gün - KARS ŞEHİR MERKEZİ GEZİSİ, FETHİYE CAMİİ, HARP MÜZESİ
Kars Havalimanı’nda saat 11:15'teki buluşmanın ardından aracımızla Kars şehir merkezine doğru yola çıkıyoruz.
Kars Şehir Turu
Türkiye haritasının en uç köşesindeki bu gizemli şehir, tarihi ve mimari güzellikleri ile son yıllarda siz değerli gezginlerden hak ettiği
ilgiyi görmüş durumda. Rus mimarisinin ihtişamlı dokunuşlarının olduğu Kars sokaklarını geziyoruz. Kars Kalesi, Ermeni-Gürcü
kilisesi olarak bilinen On İki Havariler Kilisesi, Evliya Çelebi Camii, Fethiye Camii, Kars Arkeoloji Müzesi ve ülkemizin en güzel
interaktif müzelerinden Kars Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni ziyaret ediyoruz. Şehir turumuzu tamamladıktan sonra otelimize
yerleşiyoruz.
Akşam yemeği otele yerleşme ve dinlenmenin ardından otel dışında yöresel tatlara da bakabileceğiniz restoranlarda alınacak.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

2. Gün - ANİ HARABELERİ, ÇILDIR GÖLÜ, ŞEYTAN KALESİ

Sabah kahvaltının ardından gezi listemizin başında 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen doğunun
Efes‘i Ani Harabeleri'ne gidiyoruz.
Ani Harabeleri
Türkiye-Ermenistan sınırında ve Arpaçay yakınında bulunan Ani, 10.yy’da Ermeniler tarafından inşa edilmiştir. Ani’de Bagratuni
Ermenilerinden Bizanslılara, Osmanlılardan Gürcülere ve Selçuklulara dair birçok kalıntı eser görmek mümkün. İpek yolu üzerine
kurulan Ani, 40’dan fazla kilise ve şapele sahip olması nedeni ile Binbir Kilise ismi ile de anılmaktadır.
78 hektarlık geniş bir alana yayılan Ani’de, Anadolu’nun ilk Zerdüşt tapınağı olan Ateşgede, Türklerin Anadolu’da yaptıkları ilk camii
olan Ebul Manuçehr Camii, Aziz Patrick Kilisesi ve daha birçok kilise ve tarihi eseri ziyaret ediyoruz. Bu muhteşem şehrin onca
yıkıma savaşa ve doğal afetlere dayanan yapılarını görünce harabe lafının biraz abartılı olduğunu düşünebilirsiniz. Ayakta olan
binalar yeterince heybetli ve güçlü görünüyorlar ve bir an yaşayan bir şehrin içinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Yaklaşık 2 saat Ani
Harabeleri'nde belki de günler boyunca anlatacak hikayeler var ama zamanımız kısıtlı olduğundan bir sonraki durağımıza, Çıldır
Gölü’ne doğru hareketleniyoruz.
Çıldır Gölü
Deniz seviyesinden 1960 metre yukarıda bulunan bu göl ve çevresini görmeden bu tur eksik olurdu. Kışın göl tamamen donduğu
için yerel halk geçimini çok özel bir yöntem ile balık tutarak karşılıyor. Atalay’ın yerinde bunu birebir gözlemleyeceksiniz. İsteyenlere
ekstra olarak atlı kızak turu da yaptırılıyor.
Şeytan Kalesi
Yemekten sonra sizi çok etkileyeceğiniz düşündüğümüz göz önünde olmayan ama kesinlikle akıllarda kalan bir kaleye, ‘Şeytan
Kalesi’ne gidiyoruz. Yıldırımtepe köy sınırları içinde yer alan kale, Kura Nehri üstünde konuşlanmış önemli İpek Yolu kollarından
birini koruyucu özelliği ile heybetle dikiliyor. Kalenin çok fazla tahribat yaşamamış olması sizi kesinlikle büyüleyecek. Zaten
bulunduğu konum başlı başına dudak uçuklatan bir yerde. Kar durumuna göre dıştan yeterince etkileyici olan kalenin içine de
girebiliriz.
Otele dönüş yolculuğunda yol kenarına dikkat edin tilkiler cirit atıyor.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

3. Gün - SARIKAMIŞ ve KATERİNA KÖŞKÜ
Kahvaltı sonrası Sarıkamış’a doğru yola çıkıyoruz.
Katerina Köşkü
İlk olarak Katerina Köşkü’ne gidiyoruz. 19. yy sonlarında yekpare ağaç kullanılarak inşa edilmiş köşk şu an kullanıma uygun olmasa
da sapasağlam ayakta durmakta. Fotoğraf için de çok uygun bir yer seveceksiniz:)
Sarıkamış Kayak Merkezi & Orman İçi Yürüyüş
Buradan sonra Sarıkamış kayak merkezine gidiyoruz. Öğle yemeğini burada aldıktan sonra pistlerin bulunduğu bölgenin hemen
arkasında bulunan yolda yürüyüş yapacağız. Herkesin yapabileceği seviyede olan bu yürüyüş 1,5 saat civarında sürecektir.
Sarıçam ormanının kar düşmüş hali keyifli bir yürüyüşün garantisi olacaktır. Parkur çok az yokuş ve genelde inişten oluşur.
Yürüyüşün sonunda teleferikle zirveye çıkacağız. Burada fotoğraf çektikten sonra gene teleferikle aşağıya iniyoruz.
Ardından Kars’a geri dönüyoruz. Akşam yemeğinin ardından Kars’a veda için yöresel aşık atışması dinleyebileceğimiz bir mekana
gideceğiz.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

4. Gün - KARS ERZURUM DOĞU EKSPRESİ YOLCULUĞU, ERZURUM GEZİSİ
ve DÖNÜŞ
Sabah erken kahvaltının ardından meşhur tren yolculuğu için Kars Tren Garına gidiyoruz.
Kars'tan Erzurum'a Doğu Ekspresi Yolculuğu
08:00’de kalkan trenimize yerleştikten sonra tren yolculuğunu keyfini çıkarabiliriz. Sabah gün ışığı ile beraber yolculuğun en güzel
rotasını gözlemleyebileceğimiz bu yolculuk Kars-Erzurum arasında olacak ve 5 saat sürecek.
Erzurum Şehir Turu
Gardan çıktıktan sonra ilk önce öğle yemeği için cağ kebabı yiyeceğimiz restorana gidiyoruz. Ardından Erzurum şehir merkezi
gezimize başlayacağız. Çifte minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Ulu Camii ve Atatürk Evi müzesi başlıca ziyaret
noktalarımız. Şehir gezimizin ardından Erzurum Havalimanı'na doğru yola çıkıyoruz ve bir başka Bukla Tur gezisinde buluşmak
üzere sizlerle vedalaşıyoruz.
Not: Tren seferlerinde herhangibir iptal veya gezi programımızı etkileyecek bir rötar olursa Kars'dan Erzurum'a araç ile gidilecektir.
Böyle bir durumda, yolculuk boyunca Narman Peri Bacaları, Çobandere Köprüsü ziyaret ediliyor. Ayrıca yolda Oksidyen taşı
toplama şansımız da olacak.
Konaklama Yeri
- Konaklama yok

Önemli Bilgiler
●

Sigorta:

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 İndirimi:

Her ailede "en fazla bir" 0-6 yaş arası çocuğa "çocuk indirimi" uygulanır. İndirimli ücret ödenen 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.
3-6 Yaş Arasında Olup Tura %20'lik İndirimle Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı odada kalır. Ayrı odası yoktur. Kendine ait yatağı vardır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Tur Kayıt Koşulları:

Rezervasyon sonrasındaki 72 saat içinde tur bedelinin en az %50'si tahsil edilir. Tur tarihine 30 gün kala tüm bedel tahsil edilir.
Özel hazırlanan turlar: Rezervasyon sonrasındaki 1 hafta içinde tur bedelinin en az %50'si tahsil edilir. Tur tarihine 30 gün kala
tüm bedel tahsil edilir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Bukla Tur'un İptal Koşulları:

Mücbir sebepler dışında Bukla turun yeterli sayıya ulaşamaması dışında turu iptal etmez.
Bukla tarafından iptali halinde tur ücreti iade edilir veya başka bir turda kullanabilmesi için bedel saklı tutulur. Hangi seçeneğin
uygulanacağına katılımcı karar verir. Kişiler tur hakkını 7 gün öncesinden bir başka kişiye devredebilir.
Bukla, turun gerçekleştirilmesi için gerekli olan katılımcı sayısına ulaşılamaması durumunda tur tarihine bir gün kalaya kadar turu
iptal etme hakkına sahiptir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Yurtiçi Turlarda Katılımcıların İptal Koşulları:

Katılımcıların tura katılmaktan vazgeçmeleri durumunda (katılımcının turu iptal etmesi, son anda gelmemesii hareket saatini
kaçırması vb.);
Turun başlangıç gününe 30 gün ya da daha fazla sürede yapılan iptallerde toplam tur bedelinin tamamı vergi, sigorta,
vize ücret ve ödemeleri hariç olacak şekilde iade edilir.
● Turun başlangıç gününe 29 ile 15 gün arası süre kalımında yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %50’si cayma bedeli olarak
tahsil edilir. Geri kalan %50'lik kısım ise iade edilir.
● Turun başlangıç gününe 14 günden az süre kalımında yapılan iptallerde tur bedelinden hiçbir iade yapılmaz, tamamı cayma
bedeli olarak tahsil edilir.
●

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●

Uçak ve Otobüs Biletleri

Turumuza bölgeye ulaşımlarınızı sağlayan uçak ve otobüs bileti fiyatları dahil değildir.
Turumuz kesin hareket için yeterli sayıya ulaşamayıp iptal edilirse, tüketici ve tüketici adına firmamız tarafından alınan
biletlerle ilgili tüm risk ve sorumluluk katılımcıya aittir ve ilgili tüketicinin/tüketicilerin itiraz ve tazmin hakkı yoktur.
Firmamız, tüketicinin kabul etmesi halinde ilgili tur kaydını aynı tarihlerde yapılan, yeterli kontenjanı bulunan ve almış
olduğu uçak/otobüs biletlerini kullanabileceği başka bir tura aktarabilir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Talepler

Sahada operasyon sırasında bazı misafirlerimizin ‘ofisten bana böyle söz verildi’, ‘ofiste bana farklı söylendi’ gibi talepleri
olmaktadır. Bazen bu talepler asla ofisten söylenmemiş, söylenemeyecek talepler olabilmektedir. Dolayısı ile bir talebiniz olduysa ve
size bir söz verildiyse bunu yazılı olarak talep ediniz. Yazılı olarak verilmeyen sözler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Tur Birleştirme & Tur Değişikliği

Turlarımız bazen yeterli sayıya ulaşamadığı zaman kesin hareketli olan başka bir tur ile birleştirilebilir. Bu durumda aşağıdaki
koşulları kabul etmiş olursunuz.
Ofis tarafından tur birleştirme teklif edildiğinde ve siz bunu kabul ettiğinizde, iptal olan turun değil dahil olduğunuz turun
programı ve koşulları geçerli olur.
● Kayıt olduğunuz turda gidilen yerler aynı, farklı veya benzer olabilir, zorluk derecesi daha kolay, daha zor veya aynı olabilir.
● Konaklama hizmeti ve konaklama tipi farklı olabilir
● Ulaşım seçeneği, uçak saatleri farklı olabilir
●

Dahil olacağınız tur ile ilgili ofisimizden alacağınız bilgiler dışında bu turun size göre olup olmadığını değerlendirmek ve tur
programını okumak sizin sorumluluğunuzdadır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Tur Programında Gerçekleşebilecek Olası Değişiklik Sebepleri

Konaklanacak otellerin kontenjan ve uçuşların durumuna göre programa tersten de başlanabilir.
Hava koşullarına göre gidilecek bölgelerin sırası değiştirilebilir. (Yani tur programındaki gün sıralamasının bir bağlayıcılığı yoktur.
Belirtilen yerlere turun farklı günlerinde de gidilebilir.)
Hava ve yol koşulları sebebiyle gidilemeyen bölgelerin yerine koşulların uygun olduğu başka bir parkura gidilecektir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Koşullar:

Kampanyalı dönemlerde diğer indirimler geçerli olmaz.
Aynı anda 2 indirim uygulanmaz.(Erken rezervasyon, grup ve çocuk indirimi gibi)
Bukla Tur, tur dinamiklerinden yaralanma, hastalık, ekipmanın arızası, izinler, hava koşulları, grup yapısı 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, şirketler, kişiler, rehberler, kulüpler, vakıflar tur düzenleyemez. Yasalara aykırı bir suçtur.

Fiyata Dahil Olanlar
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Doğu Ekspresi tren bileti
Profesyonel rehberlik hizmeti
3 gece konaklama
3 kahvaltı
Havaalanı transferleri
Ara transferler
Tüm geziler
Zorunlu Tursab sigortası
KDV
Güler yüzlü ve kaliteli hizmet

Fiyata Dahil Olmayanlar
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●
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●

Gidiş-dönüş uçak biletleri
Öğle ve akşam yemekleri (Akşam yemekleri farklı mekanlarda yöresel yemeklerin tadına bakabilmeniz için hariç tutulmuştur.)
Müze ve ören yeri girişleri
Çıldır gölündeki aktiviteler
Dahillerde belirtilenlerin dışındaki tüm hizmetler

