SONBAHARDA ŞAVŞAT

Tur Kodu : BKL207
Zorluk: SONBAHARDA ŞAVŞAT
3 gece 4 gün
'den başlayan fiyatlar
●
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Cittaslow (Yavaş Şehir) ünvanlı Şavşat
Şavşat köyleri ve yaylaları
Papart Vadisi
Sakorya Yaylası ve Maden Köyü
Şirata Gölleri ve Karagöl
Şeytan Kalesi ve Çıldır Gölü
Şavşat Peri Bacaları
2 saatlik yürüyüşler

●

Program
1. Gün - TRABZON, DELİKKAYA ŞELALESİ, ŞAVŞAT, YAVUZKÖY, GÜNBATIMI
Trabzon Havalimanı’nda saat 09:00’daki buluşmanın ardından aracımızla Artvin'e doğru yola çıkıyoruz.
Borçka'ya geldikten sonra yönümüzü Murgul'a çeviriyoruz ve Delikli Kaya Şelalesi'ne gidiyoruz. Görselliği ile harika kareler veren
şelale çok büyük değil. Önünde küçük bir göleti var ve altına da girebiliyorsunuz. Siz de seveceksiniz:)
Şavşat’a doğru yükselirken sağ tarafta 249 metrelik yüksekliği ile ülkemizin en yüksek dünyanın 6. (sıralama değişiyor sürekli) en
yüksek barajı olan Deriner’i göreceksiniz. Burada Artvin manzarası ile beraber kısa bir mola vereceğiz.
Öğleden sonra Şavşat merkeze varmış olacağız. İlk öğle yemeğimiz cağ kebabı olacak. Cağ kebabı ne alaka demeyin. Buranın
yemek kültüründe önemli bir yeri var. Yöre halkı haftasonu pikniğe gittiklerinde mutlaka yaparlar. Ateş yanar ve sabahtan akşam
cağ yenir.
Yemekten sonra otelimizedoğru giderken Yavuzköy sağ tarafımızda beliriyor. Tabi ki durup geniş vadiye serpilmiş evleri çekiyoruz.
Yavuzköy'e gezimizin diğer günlerinde de uğrayacağız. Sonrasında otelimize gidip odalarımıza yerleşiyoruz. Biraz dinlendikten
sonra fotoğraf avına ve sonrasında da enfes günbatımına gideceğiz. Burada size bir takım ikramlarımız olabilir. Günbatımının
ardından otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği otelde.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

2. Gün - TİBETİ KİLİSESİ, ŞİRATA GÖLLERİ, KARAGÖL, SÜRPRİZ

Sabah alacağımız kahvaltının ardından ilk olarak Tibeti Kilisesi'ne gidiyoruz. Bu kiliseyi yıkmak için çok uğraşmışlar ama çatısı hariç
ön kısmı hala dimdik ayakta duruyor. Kiliseyi fotoğrafladıktan sonra Balıklı Göl'e gidiyoruz.
Yürüyüşümüz ilk etapta biraz dik gelebilir ama çok uzun sürmeyecek merak etmeyin:) Arsiyan Dağı’nın eteklerinde yükselerek
göreceğimiz iki yanlı manzara muhteşem. Zaman zaman yok olmaya yüz tutmuş kağnı arabası izlerini takip ederek ilerleyeceğimiz
patika bizi Şirata Gölleri‘nin ilki ve küçüğü olan göle çıkaracak. Gittiğimiz mevsime göre su seviyesi değişen gölün rengi beklemiş
yoğurt suyuna benzediği için bu ismi almış, yüzmek serbest. (Gürcüce). Hemen ilerisindeki ikinci ve ismi Büyük Şirata olan göl
temmuz ağustos aylarında çok alçalıyor. Eğer şanslı isek ortamın bakirliğinden yararlanan angut kuşlarını görebiliriz. Yürüyüşümüze
yokuş aşağı devam ederek tekrar Balıkgöl’üne ulaşıyoruz. Burada kısa bir fotoğraf molası verdikten sonra harika bir öğle yemeği
için Fevzi Abi ve Nazire Ablaya gidiyoruz. Öğle yemeğimizi aldıktan sonra Şavşat Karagöl’e doğru harekete geçeceğiz.
Göl etrafında yürüyüşün ardından biraz serbest zaman vereceğiz. İsteyenler kayık kiralayarak göl üstünde keyif yapabilirler.
Karagöl'den ayrıldıktan sonra sizi "bunun burada ne işi var" diyeceğiniz bir yere götüreceğiz. Şavşat Peri Bacalarına... Buranın
güzelliğini bu sayfada anlatamayız gelince kendiniz görürsünüz.
Sonrasında otelimize dönüyoruz. Belki gece yıldızları seyretmek için çıkarız;)
Konaklama Yeri
- Butik Otel

3. Gün - MADEN KÖYÜ, SAKORYA YAYLASI, BAZGİRET ŞELALESİ, GÜN
BATIMI
Kahvaltıdan sonraki ilk durağımız Maden Köyü, ahşap evlerden oluşan köy özgünlüğünü hala koruyor. Burayı dönüşte gezmek
üzere Sazgire Tepesine doğru yolumuza devam ediyoruz. Bu bol manzaralı yol eminiz hoşunuza gidecektir.
Yolculuğumuzun sonunda vadiye hakim bir noktadaki Sakorya yaylasına varıyoruz. 2400 metre yükseklikte bulunan yayladaki evler
özgün mimaride ve çok güzel poz veriyorlar. 25-30 yayla evi var burada. Ama özellikle sırta dizilmiş yan yana duran 7 ev görsel
açıdan ön plana çıkıyor. Burada biraz fotoğraf molası verdikten sonra yürüyüşümüze başlıyoruz. Bazgiret şelalesini de göreceğimiz
yürüyüş 2 saat sürecek. Patika yoldan 1900 metre yükseklikteki Maden Köyüne ineceğiz. Vadi tabanına indikten sonra arkanıza
bakın çünkü köyün arkasında yükselen tepe inanılmaz kareler sunuyor. Maden Köyünde öğle yemeğimizi yedikten sonra
Şavşat'a doğru yola çıkıyoruz. Şavşat’a varış saatimize göre Şavşat Kalesini de göreceğiz. 1000 yıl öncesine tarihlenen kalede kazı
ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Günü gene farklı bir noktada güneşi batırarak bitirebiliriz.
(Öğle yemeği Maden Köyünde Bazgiret pansiyonda alınabilir veya tüm grup isterse Sakorya yaylasında piknik yapılabilir)
Konaklama Yeri
- Butik Otel

4. Gün - MISIRLI KÖYÜ, MEYDANCIK, PAPART YAYLASI, DÖNÜŞ
Kahvaltıdan sonra otelimizden erkenden ayrılıyoruz ve dönüş yoluna geçiyoruz.
Gezimizin son gününde sonbahar fotoğrafları ile ünlü ünlü Papart Vadisi'ne gidiyoruz. Meydancık beldesine bağlı olan Mısırlı
Köyü'nden geçiyoruz. Köyün ilerisindeki ağaçların arasındaki tarlalara yapılan küçük kulübeler sonbahar renkleri ile beraber çok
güzel fotoğraflar veriyorlar. Papart Yaylasına vardıktan sonra yaylada fotoğraf molası verip geri dönüyoruz.
Öğle yemeğini yolda aldıktan sonra Trabzon Havaalanına yolculuğumuz devam ediyor. Kalan zamana göre yöresel alışveriş için
durabiliriz. Saat 18:30-19:00 civarı Trabzon Havaalanı'na ulaşıyoruz. Maalesef tur bitti veda zamanı.
Bir başka Bukla Tur gezisinde buluşmak üzere iyi yolculuklar.
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.
---------------------------------------------------------------UÇAK VE OTOBÜS BİLETLERİ:
Turumuza 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.
Uygun uçuş bulamayıp bir gün önceden Trabzon'a gelmek zorunda kalan katılımcılarımıza otellerimize kadar ücretsiz transfer
hizmeti vermekteyiz. Otellerde yapılacak ekstra konaklama fiyatlarına satın alma ekranındaki "Ek Satışlar" sekmesinden
ulaşabilirsiniz.
----------------------------------------------------------------

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 BİRLEŞTİRME & TUR DEĞİŞİKLİĞİ
Turlarımız bazen yeterli sayıya ulaşmadığı 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 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.
---------------------------------------------------------------TUR PROGRAMINDA GERÇEKLEŞEBİLECEK OLASI DEĞİŞİKLİK SEBEPLERİ
Konaklanacak otel ve pansiyonların durumuna göre programa tersten de başlanabilir.
Hava koşullarına göre manzara seyri açısından gidilen yaylaların sırası değiştirilebilir.
Hava ve yol koşulları sebebiyle gidilemeyen yaylaların yerine koşulların uygun olduğu başka bir yaylaya gidilecektir.
---------------------------------------------------------------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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3 gece konaklama
3 kahvaltı
3 akşam yemeği
Tüm ara transferler
Havaalanı transferleri
Rehberlik hizmeti
Müze ve ören yeri girişleri
Sürpriz ikramlar
KDV
Tursab zorunlu sigortası
Güler yüz ve kaliteli hizmet (Horon, şarkılı türkülü eğlenceler)

Fiyata Dahil Olmayanlar
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Şehirlerarası ulaşım.
Öğle yemekleri
Otellerdeki ve yemeklerdeki tüm ekstralar
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

