
 

 

 

 

 

 

 

 

   

KARADENİZ TURU 
SAMSUN-ORDU-TRABZON-UZUNGÖL-BATUM-AYDER-SİNOP 

 

1.GÜN. 2 Ekim 2018 
Sabah saat: 04:00’da Baob yerleşkesi önünden hareket ile Sabiha gökçen havalimanına doğru yolla 
çıkıyoruz. Ardından saat: 08:25 TK7236 Sabihagökçen’den – Samsun’a uçuyoruz. 09:50 Samsun’a varış. 
Samsun’da serbest kahvaltı sonrasıda 19 mayıs 1919’da ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş 
savaşımızı başlatmak için çıktığı, antik adı Amisos olan; Samsun’a varış. İlk olarak Batı Parkı’nda bulunan 
Amazon Heykeli, Sfenksler ve Amazon Köyü’nü görüyoruz. Sonrasında 1931 yılında Avusturyalı Heinz 
Krippel’e yaptırılmış olan; Atatürk Anıtı ve Doğu Parkı içinde bulunan, Bandırma Vapuru’nu gezip Ünye, 
Fatsa ve 3820 m. uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun Tüneli olan Nefise Akçelik Tüneli’ni geçerek antik adı 
Kotyora olan, Ordu’ya varış. Burada panoramik olarak, Taşbaşı Kilisesi, Sarı konak, İkizevler ve Zaferi milli 
Mahallesi’ni görüyoruz. Sonrasında Teleferik ile 510 m. Yüksekliğinde ki Boztepe’ye çıkıyoruz. Serbest 
zaman ardından Ordu merkeze dönüyoruz. Hotele varış. Odalara yerleşme,  akşam yemeği ve konaklama.  
 
2.GÜN. 3 Ekim 2018 
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareketle; Giresun, Tirebolu ve Akcaabat üzerinden Trabzon’a varış. 
Burada panoramik şehir turu yaparak, Şehir Surları, Tünel, Faroz ve Boztepe’yı görerek Maçka üzerinden, 
Değirmendere Irmağı’nı takip ederek, Altındere Milli Parkı’na varış. Minibüslerle, 1650 m. yüksekliğinde ki 
Karadağ’ın yamaçlarına kurulmuş Sümela Manastırı’na çıkıyoruz. Burada; Ayazma, Keşiş Şapelleri, Kaya 
Kilisesi ve Talebe Odaları’nı görüyoruz. Ardından Trabzon’a dönüp; panoramik şehir turu yapıyoruz ve 
Trabzon’lu Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yaptırılan Atatürk Köşkü gezisi sonrası 
geleneksel Kazaziye tel örme gümüş işciliğinin yapıldığı atöyede alışveriş yapıp sonrasında otele varış. 
Odalara yerleşme, akşam yemeği ve konaklama.  
 
3.GÜN. 4 Ekim 2018 
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareketle; Trabzon’un en uzun ırmaklarından olan, ama maalesef son 
yıllarda yapılan hidroelektrik santralleri ile doğal yapısı çok bozulan, Solaklı Irmağı üzerindeki Hapsiyaş 
Köprüsü’ne varıyoruz. 1935 yılında büyük ahşap kütükler kullanılarak yapılan köprü, kemere benzeyen 
geometrik biçimli tasarımı sayesinde geniş dere yatağını başarılı bir şekilde aşmıştır. Buradan Haldizen 
Deresi vadisini takip ederek, 1250 m. yüksekliğinde ki Uzungöl’e varış. Burada serbest zaman ardından, 
Çaykara üzerinden Of’a dönüş. Burada; Çay Fabrikası’nda çayın bahceden evimize gelişi sürecinde 
geçirdiği işlemleri izleyip alışveriş yaptıktan sonra metrekareye yıllık ortalama 2300 mm. ile Türkiye’nin en 
çok yağmur alan ili; Rize’ye varış. Burada Ziraat Bahcesi, Kale ve geleneksel tezgahlarda üretilen, Rize 
Bezi Atelyesi’ni gezdikten sonra otele dönüş. Akşam yemeği ve konaklama.  
 
4.GÜN. 5 Ekim 2018 
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareketle; Sarp sınır kapısına varış, gümrük işlemleri sonrası 
Gürcistan’a geçiyoruz. İlk olarak, Gonia eski adıyla Apsaros’daki Romalılar döneminden kalma, Kale’yi 
görüyoruz. Sonrasında Acara özerk bölgesinin başkenti Batum’a varıyoruz. Burada; Devlet Sanat Müzesi, 
Adjara Kharition Akhvlediani Etnoğrafya ve Tarih müzesi, Büyük Katedral ve Batum Akrepolu gezileri 
adından, Opera ve Bale Binası, Neptün Çeşmesi, Alfabe Kulesi, Kordon Boyu, Liman, Parlamento Binası, 
Başkanlık Sarayı, Altın Post Efsanesi Anıt’ı görüyoruz. Ardından Sarp’a dönüş. Burada gümrük İşlemleri 
sonrası otele dönüş, akşam yemeği ve konaklama.  

 
5.GÜN. 6 Ekim 2018 
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareketle; Çamlıhemşin’e varış. Buradan minibüslerle 3939 m. 
yüksekliğe kadar yükselen ve Türkiye’nin en yüksek sıradağları olan; Kaçkarlar’a doğru Fırtına Irmağı‘nı 
takip ederek çıkıyoruz. İlk olarak Cenevizliler zamanından kalma, eski adı Cinciva olan 1699 yılında yapılan 
40 m. Uzunluğunda ki Şenyuva Köprüsü’nü görüyoruz. Buradan Palovit Şelalesi’ne varıyoruz. Burada 
fotoğraf molası ardından vaktiyle Hemşin lordu Arhakel tarfından 14.yy.da yaptırılmış, Zilkale’ye varış. 
Buranın gezilmesinden sonra Hala Irmağı’nı takip ederek Ayder Yaylası’na varıyoruz. Burada asırlık kayın 
ağaçlarında ki Karakovan Petekleri ve dağlardan inen kar suları ile beslenen ve karadenizin en yüksek 
şelalelerinden biri olan, Gelintülü Şelalesi’nin görülmesinden sonra serbest zaman ve dinlenme molası 
ardından Otele varış, odalara yerleşme, akşam yemeği ve konaklama. 
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6.GÜN. 7 Ekim 2018 
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareketle; Trabzon’a hareket ile serbest zaman sonrasıdan 

Trabzon havalimanına saat: 20:45 pegasus havayolları ile Trabzon – Sabiha Gökçen havalimanın 

uçuyoruz. Sabiha gökçende bizi bekleyen transfer aracımız ile birlikte sizleri almış olduğumuz 

noktaya bırakıyor ve başka bir Life Tur Organizasyonumuzda görüşmek dileğiyle veda ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

UYARI VE NOTLAR 
*Tur proğramı seyrinde değişiklik olabilir. 

*Olumsuz hava ve yol şartlarından dolayı çıkılan yaylalarda değişiklik yapılabilir. 

*Proğram yoğunluğundan dolayı bazı günler otele geç giriş yapılabilir. 

*Tur süresince otobüste oturma düzeni için rotasyon uygulanır. Yolcu saysına göre kaydırma 

yapılarak, tüm yolcularımızın otobüsün her yerinde bulunması sağlanır. 

*Tur proğramının yoğun olmasından dolayı bu tempoya uygun rahat giysi ve ayakkabılar 

bulundurulmasına dikkat edilmelidir. 

*Karadeniz Bölgemizde gezi boyunca, yüksek rakımlı yaylalara çıkılıp inilecektir. Sağlık sorunu 

olan ve günlük ilaç alan misafirlerimiz bu konulara dikkat etmelidir. 

*Farklı iklimler, yüksek rakımlar, yoğun nem oranı ve virajlı yollar mide sorunlarına yol 

açabilmektedir. Bu konulara dikkat etmeli ve yenilen yemek ve içeceklerde rehberimizin 

tavsiyelerine uyulmalıdır. 
NOT: Türkiye ile Gürcistan Devletleri arasında yapılan anlaşma gereği, TC vatandaşları Batum’a üzerinde TC kimlik 

numarası bulunan nüfus cüzdanı ile geçiş yapabilmektedir. Bunun dışındaki kimlik kartları ile geçiş 

yapılamamaktadır. Dönemsel olarak yaşanan olağanüstü durumlarda farklı belgeler de talep edilebilmektedir. Bu 

nedenle misafirlerimizin çıkış için gerekli evrakların neler olduğunu tura katılmadan önce öğrenmeleri ve hazırlıklı 

olmaları önerilir. Yeni kimlik kartı için başvuru yapılmış ise eski kimlikle giriş yapılamamaktadır. Çocuk dahi olsa 

tüm kimlikler fotoğraflı olmak zorundadır. Anne-babası veya herhangi biri yanında olmadığı takdirde 18 yaş altı 

misafirlerimizin, ebeveynlerinden Noter’den onaylı Muvafakatname almaları gerekmektedir. Olağanüstü hal 

uygulamalarının devam etmesi halinde tüm kamu çalışanları çalıştıkları kurumlardaki idari yönetimden, yurt dışına 

çıkış engeli olmadığına dair ''ıslak imzalı-mühürlü '' izin yazısı almak zorundadır. Bunun yanı sıra aile bireylerinden 

sigortası, 657'e tabi olan yakını üzerinden devam eden, eş, çocuk, anne, baba da bu izne tabi olduğundan aynı izin 

yazısının bu kişilerin de yanında bulunması gerekmektedir. Aksi halde yurt dışına çıkış gerçekleştirilemez. Evrak 

eksikliği, eskimiş yada yıpranmış nüfus cüzdanları, nüfus cüzdanlarındaki fotoğraf ile kişinin benzeşmemesi ya da 

görevliler tarafından herhangi bir nedenle çıkışlarına izin verilmemesi durumunda sorumluluk katılımcıya aittir. 
 

 
    

 
 

 

 

  

  
  
  

LIFE TUR : 0212 570 11 18-9 ZEYTİNLİK M. FİŞEKHANE C. SELİMBEY P. NO:10 K:2 D:32 BAKIRKÖY/ İST.  

 

DAHİL OLANLAR 
 

* 5 Gece Otelde Konaklama. 

* Programdaki çevre gezileri. 

* Lüx Otobüslerle ulaşım. 

* Rehberlik Hizmetleri. 
* Araç içi sıcak soğuk ikramları 

* Ordu Boztepe teleferik çıkışı 

* Uçak biletleri 

* Bursa – İstanbul transferler 

* Milli park girişleri. 

* Zorunlu seyahat sigortası 

* Life Turizm Güvencesi 

 

 
 

 

KARADENİZ TURU 

1650 TL. 

Sabah + Akşam 

Yemekleri 

  DAHİL OLMAYANLAR 
 

  * Yoldaki extra Harcamalar. 

  * Oteldeki extra hizmetler. 

  * Alışverişler. 

  * Yemeklerde menu dışı talepler 

  * Şahsi harcamalar. 

* Yurtdışı çıkış harcı.15 TL. 

* 18 yaş altı muvavakatname. 

* Müze ve Örenyeri girişleri. 

* Proğram harici geziler. 

* Minibüsle yayla çıkışları. 
 


