PAMUKKALE & HIERAPOLİS & ULUBEY KANYONU

Tur Kodu : BKL55
Zorluk: PAMUKKALE & HIERAPOLİS & ULUBEY KANYONU
1 gece 2 gün
975 ₺ 'den başlayan fiyatlar
Ülkemizin her ili farklı güzellikler barındırıyor. Denizli zaten Pamukkale ve Hierapolis ile biliniyordu. Peki Uşak? Şaşıracaksınız:)
●
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●
●
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●
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Kaklık Mağarası
Laokidea Antik Kenti
Hierapolis Antik Kenti
Pamukkale Travertenleri
Ulubey Kanyonu
Uşak Arkeoloji Müzesi
Karun Hazineleri
Clandras Köprüsü ve Şelalesi
Blaundus Antik Kenti
Güney Şelale

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

Program
1. Gün - DENİZLİ, KAKLIK MAĞARASI, LAODİKEA ANTİK KENTİ, PAMUKKALE,
HİERAPOLİS ANTİK KENTİ, UŞAK
Denizli Havalimanı’ndaki buluşmanın ardından aracımızla gezimizin ilk durağı olan Hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden birinin de
içinde bulunduğu Laodikea Antik Kentine gidiyoruz ve bu önemli kenti keşfe başlıyoruz.
Suriye Caddesi, Tapınak, Severus Çeşmesi, Agora, Laodikeia Kilisesi gibi yapıları görüyoruz.
Sonrasında öğle yemeğimizi almak üzere Denizli merkeze gideceğiz. Bugünki lezzet durağı Gazezoğlu Pide olacak.
Yemeğin ardından yarım saatlik yolculukla Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ne gideceğiz. Kutsal Kent olarak da adlandırılan,
2200 yıl öncesine tarihlenen ve çok geniş bir alana yayılan antik kent gezimize Antik Tiyatro’dan başlayacağız. Patikaları kullanarak
devam edeceğimiz gezimizde Kuzey Nekropolü’ne kadar gidip buradan travertenlere doğru yürüyeceğiz. Frontinus Caddesi,
Katedral, Agora, Tritonlu Çeşme Binası, Latrina, Apollon Kutsal Alanı, Plutonium, Hamam Bazalika ve diğer yapıları gezdikten
sonra dünyaca ünlü Pamukkale Travertenlerine varacağız.
Antik kent yürüyüşünden sonra ayakkabılarımızı çıkarıp sıcak su akan yürüyüş yolundan havuzların olduğu bölüme yürüyüş
yapacağız.
Burada verilen fotoğraf molasının ardından Uşak'a doğru yola çıkacağız. 2 saatlik yolculuğun ardından otelimize varıyoruz. Odalara
yerleşmenin ardından akşam yemeğimizi dışarıda alacağız.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

2. Gün - UŞAK ARKEOLOJİ MÜZESİ, CLANDRAS KÖPRÜSÜ & ŞELALESİ,
ULUBEY KANYONU YÜRÜYÜŞÜ, BLAUNDUS ANTİK KENTİ, GÜNEY ŞELALE,
DÖNÜŞ

Kahvaltının ardından otelden ayrılıp Uşak gezimize başlıyoruz.
İlk olarak yeni binasında hizmete açılan Uşak Arkeoloji Müzesini gezeceğiz. Karun Hazinelerini de göreceğimiz müze gezisi
yaklaşık bir saat sürecek.
Ardından Clandras Köprüsü & Şelalesini ziyaret için 40 dakikalık bir yolculuk yapacağız. Banaz Çayı üzerinde bulunan küçük
hidroelektrik santralinin yanında bulunan köprü aslından yakında bulunan antik kente su taşımak için kullanınlan bir su kemeridir. 24
metre yükseklikteki köprü ve hemen arkasındaki şelale fotoğrafçılar için harika kareler sunuyor. Buradan sonra hedefimiz yakındaki
Ulubey Kanyonu.
Son zamanlarda sosyal medyadaki paylaşımlarla adını duyuran kanyonun, 72 km'lik uzunluğu ile dünyanın en büyük ikinci kanyonu
olduğu tahmin edilmektedir. Ana kanyon hattının dışında onlarca yan kanyon vardır hatta bunlardan biri gezdiğimiz Clandras
Köprüsü'nün olduğu kanyona gider. Kanyonun üzerindeki cam terasa çıktıktan sonra oradaki tesiste öğle yemeğimizi alacağız.
Yöresel yemeklerden de tadabileceğiniz yemekten sonra sıra geldi programın doğa yürüyüşü bölümüne.
Kanyon içine inen patikayı takip ederek yaklaşık 2,5 saat sürecek kanyon gezimize başlıyoruz. Kanyona iniş ve çıkış yaklaşık 15
dakika sürmektedir. Kanyon tabanı dümdüzdür bu nedenle yürüyüş rahattır. Şimdiden söyleyelim bu harika görselllik içinde akan
dere pek güzel kokmuyor. Fakat 5 dakika sonra kokuyu almıyorsunuz bile.
Kanyon yürüyüşünden sonra Blaundus Antik Kenti'ne gideceğiz. İngiltere’deki Stonehenge benzeri eski idari bina kalıntıların bu
kenti ziyaret sebebimiz. MÖ 3. yy.’a tarihlenen kentin Makedonlar tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Üç tarafı derin vadilerle
çevrili kentin tek giriş kapısı var ve girişin biraz ilerisinde stadyum yer alır.
Artık Uşak gezimizin sonuna geldik. Dönüş için Denizli Çardak Havaalanı'na giderken son bir yere daha uğrayacağız.
Güney Şelalesi, suyun bol olduğu zamanlarda uğradığımız şelale 20 metre yükseklikten akıyor. Gürül gürül akan bir şelale değil
fakat yosun tutmuş kaya duvarlarından aktığı için farklı bir güzelliği var. Şelaleden sonra havaalanına 1,5 saatlik bir yolumuz var.
Saat 18:00 civarı Denizli Havaalanı'na ulaşıyoruz. Maalesef tur bitti veda zamanı.
Bir başka Buklatur gezisinde görüşmek dileği ile iyi yolculuklar...
Not: Vakit kalırsa Kaklık Mağarası'na da uğrayacağız. Mağara; Traverten, sarkıt, dikit ve termal suları ile oldukça ilgi çeken
oluşumlar barındırmaktadır. Toplam 190 metre uzunluğunda bulunan mağara 5 metre yerin altında bulunmaktadır. Mağaranın en
derin noktası 14 metredir. Yapısı ve oluşumu itibariyle Pamukkale’ye benzediği için buraya Yeraltının Pamukkale’si veya Mağara
Pamukkale de denilmektedir.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

Önemli Bilgiler
SİGORTA :
●

Bukla Tur yasa gereği Acenta iflası ve hizmetlerin yerine getirilmemesine karşı tur ücreti ile sınırlı zorunlu sigorta yaptırır, Ferdi kaz
seyahat sigortaları istek üzerine bedeli karşılığında yapılır.

---------------------------------------------------------------ÇOCUK İNDİRİMİ :
●
●

Her ailede "en fazla bir" 0-7 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 ko
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.

●
●

3-7 Yaş Arasında Olup Tura %10'luk 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 olmakta
bu talepler asla ofisten söylenmemiş, söylenemeyecek talepler olabilmektedir. Dolayısı ile bir talebiniz olduysa ve size bir söz veril
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 yapa
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 sade
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 %5
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 v
yapma hakkını rehberlerine vermiştir. Katılımcı tur programının esaslı değişimi durumunda cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda
Kütahya Çizelgesi kuralları uygulanır.

---------------------------------------------------------------1618 NOLU YASA :
●

Tur hizmetleri Tursab üyesi seyahat acentaları dışında hiçbir kişi ve kurum tarafından yapılamaz. Özellikle sosyal medya üzerinde

sayfalara
itibar etmeyin,
suça ortak olmayın. DERNEKLER, OKULLAR, ŞİRKETLER, KİŞİLER, REHBERLER, KULÜPLER, V
Fiyata
Dahil
Olanlar
TUR DÜZENLEYEMEZ! YASAYA AYKIRI BİR SUÇTUR!

●
●
●
●
●
●
●
●

Profesyonel rehberlik hizmeti
1 gece konaklama
1 kahvaltı otelde
Tüm geziler
Bölgedeki tüm ulaşımlar
Güleryüzlü kaliteli hizmet
TURSAB zorunlu sigortası
KDV

Fiyata Dahil Olmayanlar
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●
●
●
●

Gidiş-dönüş uçak biletleri
Öğle yemekleri ve akşam yemeği
Müze ve ören yeri girişleri
Oteldeki ekstralar

