
 

 
 

KARADENİZ TURU 
 
 

 

   3 GECE / 4 GÜN   
 
 

1.GÜN  NEVŞEHİR- GİRESUN-ZİGANA-HAMSİKÖY-SÜMELA-TRABZON 
 

 
Siz değerli misafirlerimizle belirtilen noktalarda buluştuktan sonra Karadeniz’e doğru keyifli yolculuğumuza 

başlıyoruz.  

Sabah yolda aldığımız ekstra kahvaltının ardından Rumcanın yerel lehçesinde "Geçit" anlamına gelen antik çağlardan 
beri ticaret yolları üzerindeki bir geçit olarak önemini koruyan Zigana'ya gitmek üzere yola çıkıyoruz. Arapça Hamse 

(Beş) Köyden gelen Hamsiköy` ü panoramik olarak görüp meşhur sütlacının tadına bakıyor ve öğle yemeği için kısa 

bir mola veriyoruz. Ardından 1702 metre uzunluğundaki Zigana Tünelinde vereceğimiz fotoğraf molası sonrasında 

Sümela Manastırına doğru yola çıkıyoruz. 
     Anadolu’nun ve Hristiyan tarihinin en eski kiliselerinden olan Sümela Manastırı deniz seviyesinden 1150 metre 

yükseklikte yer almaktadır. Efsaneye göre iki rahip rüyalarında Sümela’nın bulunduğu yerde Hz. isa ve Hz.Meryem’i 

görmüştür. Birbirinden habersiz olarak yola çıkan bu iki rahip birbirlerine gördüğü rüyayı anlatınca beraber manastırın 
temelini atmışlardır. Manastırın asıl adı Meryem Ana Manastırı’dır, Sümela ise bunun Rumcadaki adıdır. Sümela 

Manastırı’nda rehberimiz eşliğinde gezimizi tamamladıktan sonra Karadeniz’in kalbine yolculuğumuz devam ediyor.  

Hem dinlenmek istiyorum hem bol fotoğraf çekip keyifli vakit geçirmek istiyorum diyorsunuz? Anlık yaşanan 

mutluluklarınızı ölümsüzleştirebileceğiniz doğa harikası bir yer mi arıyorsunuz? İşte tam size göre bir yer. Karadeniz’ 
de muhteşem bir doğa yürüyüşü yapmak isteyenlere özel bir seçenek: Uzun Göl. Karadeniz’in gür ve zengin 

ormanlarıyla kaplı olan uzun gölde doğa yürüyüşüne doyamayacaksınız. Sağ ve sol şerit olmak üzere iki yoldan 

oluşmakta ve etrafı bin bir çeşit bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Kaçkar ve soğanlı dağlarının eteklerine doğru 
ilerlediğiniz zaman havası da suyu da birbirinden serin yaylalara ulaşırsınız. Bu yaylalar eşi ve benzeri olmayan tabiatı 

ayaklarınız altına seriyor. En önemlisi ise, bu muhteşem eşsiz güzellikleri ölümsüzleştirmek adına fotoğraf makinesi 

olmadan yürüyüşe çıkmamanız. Uzungöl de verdiğimiz serbest zamanın ardından Rize ‘ye doğru yola çıkıyoruz. 
Meşhur Rize Bezi yapımı hakkında bilgi aldıktan sonra alış verişimizi yapıyoruz konaklama yapacağımız otele 

gidiyoruz. 

 
 

KONAKLAMA: Trabzon bölgesi otelleri vb. 
Sabah kahvaltı :   Yol üzerinde serbest 

Akşam yemeği : Otelimizde 

 

 

2.GÜN  UZUNGÖL-KARAGÖL- RİZE, ZİLKALE, ŞENYUVA, POLOVİT 
ŞELALESİ, GELİNTÜLÜ ŞELALESİ, AYDER YAYLASI, FIRTINA DERESİ 

 
Sabah otelde aldığımızda kahvaltının  ardından   Artvin’ doğru yola çıkıyoruz. Türkiye’nin en güzel doğalarından 

birine sahip olan Artvin, tabii ki kamp alanları ile bu listede yer almayı hak ediyor. Yemyeşil ormanlar ve tertemiz 

gölleri ile vakit geçirebileceğiniz en güzel doğalardan birine sahip olan Artvin’in en çok tercih edilen  noktası ise 

Borçka Karagöl’e geliyoruz.( Minibüsle ekstra).Dizilere ev sahipliği yapan Karagöl’ü gezdikten sonra otelimize doğru 
hareket ediyoruz bu günümüzü  de tamamlayıp Oradan   yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz yolculuğumuza devam 

ediyoruz. 3. günümüzün ilk durağı Ükemize Uluslararası Film Festivalinde “Altın Ayı” ödülünü getirmeyi başaran 

“BAL” filminin çekimlerinin gerçekleştiği ve birçok dizi ve filme doğal set olan mekânlardaki gezimize 
Çamlıhemşin’ de bizleri bekleyen minibüslerimizle başlıyoruz. Tarihi İpek Yolu güzergâhının en önemli ara 



kollarından Çat Vadisi’ ne giriyor ve “Sevdaluk” dizisinin de çekildiği, bölgenin en eski ve kemer açıklığı en geniş 
olan Taş Köprüsünü de bünyesinde barındıran eski ismi Çinçiva bugünse Şenyuva olan köyden geçiyoruz. Ülkemizin 

en yaşlı konaklarını görerek yapacağımız yolculuğumuzun son durağı tarihi ticaret yolunu korumak için vadiye en 

hâkim noktalardan birine kurulmuş olan Zil Kale’yi ziyaret oluyor. Kale içerisinde 100m’lik uçurumdan Çat Vadisi, 

Tatar Dağı ve Sico Tepesi’ ne bakma imkânı yakalıyor ve Kaçkarların gizli bahçesinde vereceğimiz fotoğraf molası 
sonrasında Zilkale’ deki manzaramızı taçlandırmak adına Çat Vadisi’nin derinliklerine ilerliyor ve ülkemizin en yaşlı 

porsuk ağaçlarını da bünyesinde barındıran sık orman örtüsü yolculuğumuzda gürül gürül akan akarsu kenarında 

yapacağımız yolculuk sonunda, bölgenin en geniş ağızlı şelalesi Palovit’ e varıyoruz. Şelalenin oluşturduğu derin 
çukurda muhteşem fotoğraflar alıyor ve derelerin kenarından geçerek Serbest zaman ve fotoğraf molası verdikten 

sonra Çamlıhemşin’ e dönüyoruz (Ekstra ) . 

Karadeniz denince akla gelen isimlerden biri olan Fırtına Deresi’ne geçiyoruz. Adına yakışır bir şekilde bizleri 
karşılayan Fırtına Deresi boyunca yapacağımız yolculuğumuzda doğaya bir kez daha hayran kalacağınızdan eminiz. 

Dileyen misafirlerimiz son dönemin gözde aktivitelerinden Zipline ya da Rafting yapabilirler (Ekstra )7 km 

uzunluğundaki parkurda, 15’ in üzerinde rapid bulunmakta. 6 kişilik botlar ile her botta bir profesyonel rafting rehberi 

mevcuttur. Botlarda can yeleği, kask, dizlik ve özel sigorta mevcuttur. Yorucu ve keyifli bir günün ardından 
konaklama yapacağımız otelimize geçiyoruz.  

 
    KONAKLAMA: Rize  veya Trabzon bölgesi otelleri v.b. 
    Akşam yemeği ve sabah kahvaltısı otelimizde 

 

3.GÜN ATATÜRK KÖŞKÜ, KÜÇÜK AYASOFYA,ÇAY FABRİKASI,ORDU, 
GİRESUN 

 
Sabah otelde kahvaltı sonrası Trabzon’a doğru yola çıkıyoruz. Komnenos Krallığı döneminde 1238-65 yılları arasında 

yapılıp, batı cephesindeki Hristiyanlık tarihine ait freskleriyle birlikte Trabzon Ayasofya`sını da geziyor ve Trabzon` a 
özgü bir el sanatı olan Trabzon Hasırı, Telkâri ve Trabzon` da sadece beş ailenin yaptığı Kazaziye işlerini yapan 

ustaların marifetli ellerinde hazırlanan ürünleri görme fırsatı bulduktan sonra alışveriş için kısa bir zaman veriyoruz. 

Alış verişimizi tamamladıktan sonra Atatürk Köşkünü geziyoruz. Gezimizi tamamladıktan sonra ’Güzel Yöremizin 

Özel Çayı ‘’ sloganıyla yola çıkarak Çay Fabrikasına geliyoruz. Evlerimizden eksik olmayan Çayın yapım aşamalarını 
mühendislerimizden dinledikten sonra fabrikayı gezerek çay alış verişimizi yapıyoruz ve konaklama otelimize gitmek 

üzere yola çıkıyoruz. 

 
KONAKLAMA: Bal Hotel, Avcı Hotel, Legent Hotel vb. 
Sabah ve Akşam Yemeği otelimizde 

 

4.GÜN  ORDU-BOZTEPE-SAMSUN AMAZON ANITI-BANDIRMA 
VAPURU 
 

Sabah otelimizde aldığımız kahvaltının ardından Tabi ki Giresun ile özdeşleşmiş olan fındıklarımızı almak için alış 

veriş yapacağımız durağa uğruyoruz. 

Ordu Boztepe ye gidiyoruz.Teleferikle (ekstra) çıktıktan sonra yaklaşık 2 saat mola veriyoruz. Ardından Samsun’a 
doğru hareket ediyoruz . Burada 19 Mayıs Üniversitesi ve Samsun Belediyesi’nin iş birliği ile oldukça büyük alana 

kurulmuş olan Amazon Kadınları müzesine gidiyoruz. Geçmiş zamanlarda Terme ilçesinde yaşadığı düşünülen 

Amazon Kadınlarının yaşamlarından kesitler aktarmak için balmumu heykeller ve kullandıkları düşünülen eşyaların 
kopyaları sergileniyor. Burasını gezdikten sonra  Cumhuriyetimizin en önemli mihenk taşlarından biri olan Kızılırmak 

ve Yeşilırmak’ın denize döküldüğü bölgede yer alan Samsun'a varıyoruz.  

Burada ki turumuzu tamamladıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919 
'da 18 arkadaşıyla birlikte Samsun'a geldikleri vapur olan Bandırma Vapurunu ziyaret ediyoruz. Ziyaretimizi 

tamamladıktan sonra 19 Mayıs 1919'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış 

olduğu Samsun' un simgesi haline gelen, Avusturyalı Heykeltıraş H. Kriphel' e 1931 tarihinde yaptırılmış Atatürk 

Onur Anıtı’nı görüp hatıra fotoğraflarımızı çektirdikten sonra, Gazi Müzesi’ne geçiyoruz. Mustafa Kemal Paşa 9. 
Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya çıktıktan sonra kaldığı ilk yer burası. Mustafa Kemal ve 

onunla Samsun’a çıkan silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da bu otelde yaptıkları ilk toplantıyı sembolize eden mum 

heykeller bulunmaktadır. Rehberimiz eşliğinde müzemizi gezdikten sonra kısa bir serbest zaman vererek gezimizi 
tamamlıyoruz…. 

 



    Gezimizi tamamlayarak Aracımıza binerek dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Yolculuğumuzun ardından Siz değerli 
konuklarımızı, daha sonra ki  gezilerimizde buluşmak dileği ile aldığımız noktalara bırakıyoruz.  

  

      Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
 

KONAKLAMA: Yok 

Sabah kahvaltı otelimizde.  
Akşam Yemeği : Yol üzerinde Serbest 

 
Ücrete Dahil Olan Hizmetlerimiz: 
 

• Tur Boyunca Kullanılacak Lüks Otobüs 

• Programda Belirtilen Gezi Ve Ziyaretler 

• 3-4* Otellerde 3 Gece Konaklama 

• Açık Büfe Sabah Kahvaltıları ( 3 Kahvaltı ) 

• Akşam Yemekleri (Yemeklerde Alınacak Içecekler Fiyata Dahil Değildir) ( 3 Akşam Yemeği ) 

• Profesyonel Rehberlik Hizmeti 

• Araç Içi Ikramlar 

• Seyahat Sigortası 

 
Ücrete Dahil Olmayan Hizmetlerimiz: 
 

• İlk Gün Sabah Kahvaltısı 

• Tüm Öğlen Yemekleri 

• Son Gün Akşam Yemeği 

• Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler 

• Zilkale -Polovit -Karagöl –Sümela- Elevit V.B.Için Minibüs Ücretleri 

• Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar 

• Tüm Özel Harcamalar 

• Ordu –Boztepe Teleferik Ücreti  

• Zipline (10 M Yükseklikte 50 M Uzunluğunda Ağaçtan Ağaca Bağlanan Çelik Halatlarla İp 

Aktivitesi),Rafting V.B. 

• Tüm Müze –Milli Park Ve Ören Yeri Giriş Ücretleri 

• Fiyata Dahil Olarak Belirtilmeyen Bütün Hizmetler 
 

 

Detaylar:  
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 
 
Covid-19 önlemleri gereği araç oturma düzeniyle ilgili güncel bir genelge yayımlanması durumunda oturma düzeni 
değiştirilebilir. 

Covid-19 önlemleri gereği konaklayacağımız oteller son dakika değişiklik gösterebilir. 

Tur öncesi ve tur içinde hava muhalefeti, deprem, sel vb. sebeplerden dolayı yapılamayan turlarda Hitit Tour’un 

sorumluluğu yoktur. 
Bu turumuz Avanos’tan hareket ettiği anda başlar Avanos’a dönüldüğü anda biter. 

Araç yerleşme planında sağ, sol veya koridor, cam kenarı garantisi ve koltuk numarası garantisi verilmez. Uzun 

karayolu ile yapılan turlarımızda rehberimiz ve tur operatörümüzün uyguladığı kural her gün oturma düzeninde 
rotasyon uygulanırYeterli sayıda çoğunluk sağlanmayan turu önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı Hitit Tour’da 

saklıdır. 

Turun iptali durumunda Hitit Tour iptali bizzat bildirmek zorundadır. Yasal süreç olduğundan tazminat hakkı yoktur. 

Yolculuk esnasında hava ve yol koşullarından dolayı doğabilecek gecikmelerden Hitit Tour sorumlu tutulamaz. 
Otellerden hareket saatlerini rehberimiz belirleyecektir. Ayrıca rehberimiz Hitit Tour’un onayı ile iklim ve yol 

koşullarına göre programda değişiklik yapabilir. 

Özel durumlarda turlarımız, tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 15 kişide özel dizayn minibüs ile, 15-29 kişide lüks 
küçük midibüs ile, 29 kişinin üstünde ise 46 kişilik otobüslerimiz ile yapılacaktır. 



Panoramik şehir gezileri, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen maksimum 2-3 saat süreli gezilerdir. Şehir gezileri, 
içeriği değişmemek şartıyla farklı günlerde düzenlenebilir veya hava durumuna ve/veya mücbir sebebe bağlı olarak 

gerçekleşmeyebilir. 

 

 
Turumuz 7367 TÜRSAB numaraları CADİLLAC TRAVEL ( Hitit Tour ) aracılığıyla yapılacaktır. 

  

REHBERİMİZ GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRMEK KAYDIYLA PROGRAM 
SEYRİNDE DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR. 
 

 

Covid-19 Önlemleri: 
 
Seyahat ve Geziler Esnasında : 
 

- Kovid 19 virüs nedeniyle her yolcu HES kodunu seyahate başlamadan önce almak zorundadır. 

- Kovid 19 virüs nedeniyle her yolcu yanında özel temizlik , dezenfektan , maske v.b . Malzemelerini araç 
içinde ve tur boyunca el çantasında bulundurması gerekmektedir. 

- Otobüsümüz tur başlamadan önce ozon yöntemiyle dezenfekte edilecektir. 
- Misafirlerimiz otobüse binerken ve belirli aralıklarla ateşleri ölçülecektir. 
- Otobüsümüz sık sık mola verecek , Misafirlerimizin hava alması sağlanacak bu esnada aracımızda 

havalandırılacaktır. 
- Aracımızda ki oturma düzeni bakanlığın belirlediği şekilde olacaktır.  

 
Otellerde : 
 
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ 132 MADDELİK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİN TAMAMINI 
UYGULAYARAK BELGE ALMAYI HAK EDEN TESİSLER TERCİH EDİLMİŞTİR. 
BU MADDELERİN BAZILARI AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR. 

 
-Sosyal Mesafe Standartları 
-Yüksek Hijyen Standartları 
-Personel Eğitimi ve Yönetimi 
-Girişte Ateş Ölçme 
-Gıda Güvenliği Takip Sistemi 
-Bakanlık Onaylı Dezenfektanlar 
-Odalarda Günlük Ozon Dezenfeksiyonu 

 
YANIMIZA ALMAMIZ GEREKENLER 

 
Rahat bir ayakkabı: Topuksuz veya Spor ayakkabı tercih edilmelidir. 
Kıyafet: 
1-Mevsim koşullarını düşünerek giyinin (polar/kazak, şapka, yağmurluk, güneş gözlüğü v.b) 
2-İnceden kalına doğru bir giyimi tercih edin (yürüdükçe terler, durduğunuzda üşüyebilirsiniz) 
3-Yedek giyim, çorap ve ayakkabı alabilirsiniz. 
4-Numaralı gözlük kullananların yedek gözlüğü 
İlaç: Kişisel olarak kullandığınız ilaçlar varsa unutmayınız. 
Fotoğraf ve Video: Yeterli hard disk alanı, şarj cihazı veya pil 
Nüfus Cüzdanı 
 


