ORMANA DÜĞMELİ EVLER

Tur Kodu : BKL72
Zorluk: ORMANA DÜĞMELİ EVLER
2 gece 3 gün
1075 ₺ 'den başlayan fiyatlar
Torosların eteğinde yer alan, geçmişi Roma İmparatorluğuna dayanan ve Osmanlı döneminde yapılan Düğme Evleri ile meşhur olan
köy, çevresindeki doğal ve tarihi güzellikleri ile de cezbedici...
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Ormana Köyü
Onas Seyir Terası
Altınbeşik Mağarası
Ürünlü Köyü
Eynif Ovası
Yılkı Atları
Tol Han
Sarıhancılar Köyü
Akseki Müzesi
Cevizli Köyü
Kadı Konakları

●

Program
1. Gün - KONYA, ORMANA KÖYÜ, ONAS SEYİR TERASI
Sabah 09:30'da Konya Havalimanında buluşuyoruz. Havalimanında bizi karşılayacak olan aracımızla Ormana’ya doğru yola
çıkıyoruz. 2 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından Ormana'ya ulaşıyoruz.
Ormana, Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı 700 yıllık geçmişi olan düğmeli evleriyle ünlü bir mahalle. Düğmeli evler, sedir
ağacından ahşabı birbirinin içine kenetlenecek şekilde iskelet olarak kullanıp, içine taş yığarak, herhangi bir harç veya çimento gibi
malzeme kullanmadan yapılmış yapılar. İskeletin dışarıda kalan kısımları da düğme gibi gözüktüğü için adına düğmeli (pişduvan)
evler deniyor. Köydeki evlerin tarihi silueti korunmuş; 2012’de Çekül Vakfı’nın TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ’ne üyeliği kabul edilmiş.
Ormana'da önce otelimize yerleşiyoruz.
Otelimiz de bir düğmeli ev örneği ve kapıdan içeri girer girmez burnumuza gelen sedir kokusu bizi rahatlatıyor ve yüzümüzde
anlamsiz bir gülümseme beliriyor.
Otele yerleştikten sonra 30 m mesafedeki Berberoğlu Konağı'na gidip yöresel lezzetleri deniyor ve Ormana Mahallesi turuna
başlıyoruz. Düğmeli evlerle kaplı sokaklarda evlerin ayrı ayrı hikayelerini dinleyerek ilerliyoruz . Mahallenin çıkışında bizi bekleyen
aracımıza biniyoruz ve 10 dakika mesafedeki ormana mahallesine ve vadiye tepeden bakan Onas Seyir Tepesine doğru hareket
ediyoruz.

Günbatımına doğru Onas’dan otelimize doğru yürümeye başlıyoruz. Bahçeli evler ve bağların arasından yarım saatlik bir yürüyüşün
ardından otelimize ulaşıyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

2. Gün - EYNİF OVASI, YILKI ATLARI, CEVİZLİ KÖYÜ, DEĞİRMENLİK KÖYÜ
Kahvaltıdan sonra yaklaşık yarım saat mesafedeki Eynif Ovası'na doğru yola çıkıyoruz.
Eynif Ovası 90.000 dönümlük alanı ile bir doğa harikası. Bu bölge aynı anda tarihi yollara ve kervansaraylara ev sahipliği yapmış.
Ziyaret noktalarımızdan biri olan Tol Han da burada bulunuyor. Tol Han'dan sonra ovanın hayvanlara ait olup daha doğal olan 2.
kısmına geçip yılkı atlarının fotoğrafını çekiyoruz. Toplam nufusları 800 civarında olan atlar irili ufaklı aileler ve büyük sürüler
halinde, köylülere ait büyük, küçükbaş hayvanlarla ovayı adeta paylaşmışlar. Eynif Ovası'nda Soğukpınar bölgesine kadar
ilerliyoruz. Pınarın başında biraz dinlendikten sonra Cevizli Köyü'ne geçiyoruz.
Cevizli Atatürk'ün talimatıyla düzenlenen bir imar planı olan ilk köy olma özelliğine sahip. Düğmeli evlerden oluşan yatay ve dikey
birbirini kesen düzenli sokakları arasında dolaşıyoruz. Son olarak Manavgat'ı besleyen kaynaklardan birinin olduğu Değirmenlik
Köyü’ne uğruyor ve burada güneşi batırıyoruz ve otelimize dönüyoruz.
Otelimizdeki akşam yemeklerinden sonra yerel müziklerle gaza getirilip yöresel oyunlar oynayabiliriz, bölge halkı oynamaya çok
meyilli ve gelen misafirlerden de beklenti büyük. Bunu yapmazsak konağın avlu kısmında yakacağımız ateşin başında oturup Zeki
Abi'nin hikayelerini dinleyebiliriz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

3. Gün - ALTINBEŞİK MAĞARASI, ÜRÜNLÜ VE SARIHACILAR KÖYÜ, AKSEKİ,
DÖNÜŞ
Kahvaltımızın ardından valizlerimizle birlikte otelden ayrılıyoruz ve 15 dakika mesafedeki Altınbeşik Mağarası'nı ziyaret ediyoruz.
Dünya'nın en büyük yeraltı su mağaralarından biri. 3 kattan oluşan mağaranın sadece girişteki ilk 200 metrelik göl kısmı halkın
ziyaretine açık. Rafting botuyla gezilebilen yüksek tavanlı bu kısımda sarkıtlar, dikitler ve doğal bir köprü köprü bulunuyor.
Zemindeki taşları sayabileceğimiz kadar berrak suyun üzerinde, rehberimizin anlatımı eşliğinde geziniyoruz.
Mağaradan sonra Ürünlü Köyü'ne geçiyoruz.
Ormana'ya göre daha küçük bir köy olan Ürünlü Köyü’nde yapıların çoğu düğmeli evdir ve adeta zaman durmuş durumdadır. Köy
kahvesine de uğrayıp çaylarımızı içtikten sonra bir açık hava müzesi görünümünde olan Sarıhacılar Köyü'ne geçiyoruz.
Sarıhacılar Köyü; Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan kervan göç yollarının üzerinde bulunuyor. Kervan yollarının
köyle kesişen kısımları hala bozulmamış durumda, köydeki çok sayıdaki düğmeli ev ve 400 yıllık tarihi camisi iç süslemeleri, tahta
oymaları ile görülmeye değer.
Son olarak 170 yıllık bir konak iken Akseki'nin geleneksel yaşam tarzını ve kültür sergileyen bir müzeye dönüşen Akseki Etnografya
Müzesi'ni ziyaret edip programımızı bitiriyoruz. Akseki’den Konya'ya yaklaşık 2 saat sürecek yolculuğumuza başlıyoruz. Konya'da
akşam yemeğimizi aldıktan sonra Konya Havaalanı'na doğru yola çıkıyoruz. Saat 16:00 civarı Konya Havaalanı'na ulaşıyoruz ve bir
başka Bukla Tur gezisinde buluşmak üzere vedalaşıyoruz.
(Dönüş uçak biletlerinizi kalkış saati 18:00 veya sonrası olacak şekilde almanız gerekmektedir.)
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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●

2 gece butik otel konaklama
2 köy kahvaltısı
2 akşam yemeği
Tüm geziler
Bölgedeki ulaşım ve ara transferler
Rehberlik hizmeti
KDV
Tursab zorunlu sigortası.

Fiyata Dahil Olmayanlar
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Şehirlerarası ulaşım. (Buluşma noktası Konya Havalimanı'dır)
Varsa müze giriş bedeli
Öğle yemekleri
Otellerdeki ve yemeklerdeki tüm ekstralar
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

