KEMALİYE & DİVRİĞİ & SİVAS

Tur Kodu : BKL71
Zorluk: KEMALİYE & DİVRİĞİ & SİVAS
3 gece 4 gün
1950 ₺ 'den başlayan fiyatlar
●
●
●
●
●
●
●

Heybetiyle dudak uçuklatan Karanlık Kanyon
Kemaliye’nin özgün ve şirin köyleri
UNESCO Dünya Mirası Divriği Ulu Camii
Kısa doğa yürüyüşleri
Fırat Nehri'nde tekne gezisi
Kangal çiftliği
Enfes yemekler

●

Program
1. Gün - ELAZIĞ, ARAPGİR, OCAK KÖYÜ, YEŞİLYURT KÖYÜ, KEMALİYE
Sabah 08:30'da Elazığ Havalimanı'nda buluşuyoruz. Havalimanında bizi karşılayacak olan aracımızla Kemaliye'ye doğru yola
çıkıyoruz.
İlk olarak Arapgir'e uğrayacağız. Arapgir'de Kozluk Çayı kenarında nev-i şahsına münhasır insan Ümit Abi ile tanışacağız. Bu kısım
anlatılmaz yaşanır dediklerinden. :) Arapgir'den sonraki durağımız ise Ocak Köyü olacak.
Burası da yine nev-i şahsına münhasır bir Alevi Köyü. İnsanlar burayı kendi çabaları ile modern bir köy haline getirmişler. Müzesi,
kütüphanesi ve hatta helikopter pistine kadar. Köy içinde kısa bir gezi ve müze ziyareti sonrası buradan ayrılıp Yeşilyurt Köyü'ne
geçiyoruz.
Yol üstünde bölge için çok güzel işler yapmış, değerli insan Recep Yazıcıoğlu'nun isminin verildiği köprüyü görüp hikayesini
dinleyeceğiz ve Yeşilyurt Köyü'ne varacağız.
Yeşilyurt Köyü, şöyle söyleyelim evleri, manzarası, ağaçlar arasından fırlayan kırmızı çatıları ile sanki bir ressamın elinden çıkmış
gibi. Daha iyisi nasıl olur bilmiyoruz. Köyde fazla yaşayan yok, evler orijinal Eğin evleridir ve çok iyi korunmuş durumdadır. Burayı
çok seveceksiniz.
Yeşilyurt Köyü'nden ayrıldıktan sonra kısa bir yolculukla 3 gece konaklayacağımız Kemaliye'ye varacağız. Görür görmez
seveceğinize eminiz. Otele yerleştikten sonra Kemaliye’yi tanıma turları yapabiliriz. Akşam yemeği otelimizde.

Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

2. Gün - SIRAKONAK, APÇAĞA KÖYÜ YÜRÜYÜŞÜ, HACCA BAĞLARI,
ETNOGRAFYA MÜZESİ
Kahvaltı sonrasında Fırat Nehri manzarası eşliğinde kıvrılan yollardan ilerleyerek Sırakonak Köyü’ne gidiyoruz. Sokaklarıyla ve
özgün mimari dokusuyla sizi etkileyecek olan köy gezisi sonrasında “Orda bir köy var” şiirine konu olan Şair Ahmet Kutsi Tecer’in
köyü Apcağa’ya muhteşem bir doğa yürüyüşü ile ulaşıyoruz.
Yürüyüş hep yokuş aşağı ve bol manzaralı bir patikada yapılıyor. Yaklaşık 1 saat süren yürüyüş (ki bu yürüyüş fotoğraf molası vere
vere süre olarak uzayabilir) Kayabaşı kır kahvesinde bitiyor. Kemaliye’yi kuş bakışı görebileceğiniz bu kahvede biraz dinlendikten
sonra Apçağa Köyü’nü gezip Ahmet Kutsi Tecer kültür evini ziyaret ediyoruz. Sonrasında buradan ayrılıp Kırkgöz Mesire Alanı’na
mangal keyfi yapmaya gidiyoruz. Öğle yemeğimizi aldıktan sonra Hacca Bağları yürüyüşü ile aracımıza ulaşıyoruz. Ardından tekrar
şehir merkezine dönüp eski bir kilise binası olan Etnoğrafya müzesi gezisiyle günü bitiriyoruz.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

3. Gün - TAŞ YOLU, KEMALİYE ŞEHİR MERKEZİ VE KARANLIK KANYON
Kahvaltı sonrası yürüyerek Kemaliye şehir merkezi, hamam, değirmen, Taşdibi Mahallesi, Zincirli Kaya, Mani Yolu, Seyt Ali Parkı’nı
kapsayan gezimize başlıyoruz. Doğa tarih müzesini de ziyaret ettikten sonra bu gezinin en eğlenceli aktivitelerinden birini yapmaya
gidiyoruz.
Karanlık Kanyon’u tepeden göreceğimiz noktaya traktör ile çıkış yapıyoruz. Traktörün arkasındaki römork çok konforlu değil belki
ama gezimize ayrı bir renk katacağı kesin. Yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından kısa bir yürüyüşle Karanlık Kanyon’un üstüne
varıyoruz. Artık burada şair mi olursunuz aşık mı olursunuz bilemeyiz. Ama bildiğimiz tek şey bu muhteşem manzara karşısında
dudaklarınızın uçuklayacağı. Tabi bazılarınızın da yükseklikten dolayı dudakları uçuklayabilir. Öğle yemeğimizi kanyonun tepe
noktasında aldıktan sonra bu defa kanyonu tekne ile gezeceğiz. Yukarıdan aşağıya baktık sıra aşağıdan yukarıya bakmakta. Tekne
gezisi sonrası Taş Yolu’nda yürüyüp buranın hikayesini dinleyeceğiz. Bugün Kemaliye’deki son günümüz olduğu için yöresel
alışverişinizi yapmanızı öneririz:) Akşam yemeği otelimizde alınacak. Yemekten sonra isteyenlerle gece şehir turu yapabiliriz.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

4. Gün - BAĞIŞTAŞ KÖYÜ, DİVRİĞİ, KANGAL ÇİFTLİĞİ, SİVAS, DÖNÜŞ
Kahvaltı sonrası otelden çıkış yapıp Kemaliye'den ayrılıyoruz ve dönüş yolculuğumuza başlıyoruz.
Günün ilk durağı Bağıştaş Köyü olacak. Kemaliye'ye 20 km mesafedeki bu köy Doğu Ekspresi duraklarından biridir ve bir
zamanların kumar merkezi olarak biliniyor. Detaylara orada gireriz. Köyün yanındaki baraj gölü, köprü ve içinden geçen demiryolu
ile çok güzel fotoğraflar veriyor. Bağıştaş'tan ayrıldıktan sonra Divriği'ye doğru yola devam ediyoruz.
Divriği denince akla ilk gelen şey Ulu Camii’dir. Başka örneği olmayan, mimarının tek eseri ve neredeyse Anadolu ve yakın Asya'nın
tüm medeniyetlerinden izler taşıyan ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu muhteşem eseri ziyaret edeceğiz. Şu anda
restorasyon çalışmaları devam ettiği için içini gezemeyeceğiz. Öğle yemeğimizi de Divriği'de yöresel olarak alacağız.
Yemeğin ardından Kangal Köyü’ne ve buradaki Kangal Çiftliği'ne gidiyoruz. Bu ziyaretimizde Anadolu'nun bu meşhur köpeği ile ilgili
bilgi alacağız. Biraz da seveceğiz. Belki korkularınızı yenersiniz. :) Daha sonra da Sivas'a doğru yola devam edeceğiz.
Sivas'a geldikten sonra kısa şehir gezimize başlıyoruz. Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese, Kongre Binası göreceğimiz yerler
arasında. Akşam yemeğini Taş Ev'de aldıktan sonra Sivas Havaalanı‘na doğru yola çıkıyoruz. Saat 19:00-19:30 civarı Sivas

Havaalanı'na ulaşıyoruz. Maalesef tur bitti veda zamanı.
Bir başka Bukla Tur gezisinde buluşmak üzere...
NOT: 01 - 04 Ekim 2020 tarihli turumuzda programımız uçuş uygunlukları nedeniyle Sivas'tan başlayıp Elazığ'da bitecektir.
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 %25'lik İndirimle Katılan Çocuklar:
● Ebeveyn ile aynı odada kalır. Ayrı odası yoktur.
●
●

---------------------------------------------------------------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 KAYIT KOŞULLARI :
●

Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si depozito alınır. 30 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN 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.
●

YURT İÇİ TUKETİCİ TARAFINDAN :
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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●
●
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●
●

Profesyonel rehberlik hizmeti
3 gece konaklama
Tüm ulaşımlar
3 kahvaltı
4 öğle yemeği
3 akşam yemeği
Fırat Nehri tekne turu
Türsab zorunlu seyehat sigortası
İkramlar
Yöresel rehberlik hizmeti
Güler yüzlü ve kaliteli hizmet.
KDV

Fiyata Dahil Olmayanlar
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Gidiş - dönüş uçak biletleri
Müze ve ören yeri girişleri
Son gün akşam yemeği
Yemeklerde alınan içecekler.
Otel ekstraları
Kişisel harcamalar.

