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YILBAŞINDA KARS, 
BİLİNMEYEN ÇEVRESİYLE ANİ VE KIZAKLA  

ÇILDIR GÖLÜ 
Türkiye’den UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 2016’da giren ortaçağın görkemli yerleşimlerden 

Ani ve bu kadim yerleşimin tüm bilinmeyen ve gidilmeyen güzelliklerinin keşfi / Allahuekber Dağları’nın 
eteğindeki Sarıkamış / Doğu Anadolu’nun en zengin müzelerinden Kars Müzesi / Rus işgali döneminden 

kalma taş binalar ve Kars Kalesi / Kızaklarıyla ve balıkçılarıyla kışın donarak bembeyaz bir örtüye 
bürünen bir kış masalı Çıldır Gölü / Şifalı otlarıyla, mis kokulu yayla balıyla, çeşit çeşit enfes peyniriyle 
Malakanlardan Terekemelere Boğatepe Köyü ve Türkiye’nin ilk peynir müzesi Zavot Eko Müze / Kars 

mutfağıyla tanışma ve özel “kaz ziyafeti” / Yılbaşında Kars’ın büyülü coğrafyasına masalsı bir yolculuk… 

 

29 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 (Yılbaşı)  
 

 

 

 

 

 

 

 

29 Aralık Perşembe: İSTANBUL - KARS  
Tarafımızdan önerilen uçuşla ve diğer ulaşım olanaklarıyla gelenlerle saat 12.00’da Kars 
Havalimanı’nda buluşma. Yerel lokantada öğle yemeği. Kars Arkeoloji Müzesi gezisi. Otele yerleşme ve 
dinlenme. Yerel bir lokantada akşam yemeği ve otelde konaklama.  
 
30 Aralık Cuma: TÜM BİLİNMEYENLERİYLE ANİ - KARS KALESİ ÇEVRESİ  
Tüm bilinmeyenleriyle Ani Arkeolojik Alanı ve çevresi gezileri: Karsaklılar tarafından yaptırılan iç kale, 

kentin üçlü sur sistemi ve surlar üzerinde yer alan kabartmalar, görkemli Aslanlı Kapı ve Sultan 

Alparslan’ın fethini belgeleyen kitabe, Büyük Katedral, Arpaçay’ın kıyısındaki Tigran Honentz (Aziz 

Krikor) Kilisesi, Ateşgede, eski kilise yapısıyla birleştirilerek inşa edilmiş Selçuklu Kervansarayı, 

Anadolu’daki bilinen ilk Türk camisi Ebul Manuçehr Camisi, Abugamrentz Pahlavuni Kilisesi, Aziz Pırgiç 

Kilisesi, Gagik Kilisesi. Ermenistan sınırından muhteşem Arpaçay manzarasının seyri. Kars’a dönüş ve 

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi gezisi. Yerel lokantada öğle yemeği. Kars Kalesi, Taşköprü, Kümbet 

Camisi gezisi. Şehir merkezinde yöresel ürünler alışverişi için serbest zaman. Yerel bir lokantada seçkin 

kaz menüsünden oluşan akşam yemeği. Kafkas Halk Dansları gösterisi. Otelde konaklama. 
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31 Aralık Cumartesi: BOĞATEPE - ÇILDIR - KARS  
Çıldır’a hareket. Çarpıcı doğa manzaraları eşliğinde Çıldır Gölü’ne varış ve öğle yemeği. Çıldır Gölü 
üzerinde kızakla gezi (koşullar uygun olursa). Boğatepe’ye hareket. Zavot Eko Müze ziyareti. Kars’ta 
peynir yapımı ve peynir kültürü hakkında bilgi edinme ve peynir tadımı. Kars’a dönüş. Yerel bir 
lokantada “özel yılbaşı yemeği” Otelde konaklama.  
 
1 Ocak Pazar: KARS - SARIKAMIŞ - İSTANBUL  
Sarıkamış’a hareket. Sarıkamış gezisi: Sarıkamış Şehitler Anıtı, Katerina Köşkü (uzaktan fotoğraf molası) 

ve Sarıkamış Kayak Merkezi’ne telesiyejle çıkış. (Koşullar uygun olursa). Kars’a dönüş ve yerel bir 

lokantada öğle yemeği. Kars Rus dönemi binaları sokak gezisi: Fethiye Camisi, Defterdarlık, tarihi Kars 

Valiliği, eski Belediye, eski Rus Konsolosluğu, eski konservatuar, İsmet Paşa İlkokulu, Güvensoylar Evi, İl 

Sağlık Müdürlüğü ve Serka binaları cephelerinin görülmesi ardından Kars Havalimanı’na transfer. Kars 

Havalimanı’na transfer.  Tarafımızdan önerilen uçuşla İstanbul’a hareket. Beşiktaş ve Kadıköy’e 

transfer. 

Ulaşım:  
Uçak bileti:  
*Bu gezimiz aşağıdaki uçuşlara göre kurgulanmıştır:  

*Uçak biletlerinin temini konusunda Naviosa Travel’e danışabilirsiniz.  
 

Firma   Tarih   Güzergâh    Uçuş Kodu  Kalkış   Varış  
THY   29.12.2022  İstanbul(YENİ) - Kars   TK 2714   09.45   11.50  
THY   01.01.2023  Kars - İstanbul(YENİ)   TK 2717   15.10   17.30 

Havalimanı Transferi: 
*Gezimizin kurgulandığı uçuşlar için havalimanına gidiş ve dönüşte toplu transfer hizmeti 

sunulmaktadır. 

*Toplu transfer saatiyle diğer ayrıntılar size geziden önce satış sorumlusu tarafından bildirilecektir. 

 

ÖDEME SEÇENEKLERİ 

İki kişilik odada kişi başı: 8.350TL ( Nakit ya da Banka Havalesi )  

Tek kişilik oda: 9.075 TL  

*Kredi kartına 3 taksit imkânı için lütfen Satış Bölümü ile görüşün. 

Rezervasyon: Rezervasyonunuz, yukarıda belirtilen tutarın ödenmesi durumunda oluşturulacaktır. 

Ödemenin yapıldığı tarihten 24 saat sonrasına kadar Tur Sözleşmesi ve Tura Katılım Formu 

imzalanmazsa Seyahatin İptali Teminatı ve Seyahat Sağlık Sigortası geçerli olmayacaktır. 
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Fiyata Dahil Olan Hizmetler: 
* Kars Park Hotel’de 3 gece oda kahvaltı konaklama, 
* Yerel lokantalarda 3 öğle yemeği, 
* Yerel lokantada 1 akşam yemeği, 
* Yerel lokantada bir akşam kaz ziyafeti, 
* Yerel lokantada özel yılbaşı yemeği, 
* Kafkas oyunları gösterisi, 
* Özel araçla ulaşım, 
* Çıldır Gölü kızak gezisi, 
* Tüm müze, ören yeri giriş ve Sarıkamış telesiyej ücretleri, 
* FEST Travel uzman rehberlik hizmeti, 
* Tüm bahşişler (gezi rehberi ve gezi şoförüne bahşiş toplanmıyor), 
* İptal ve sağlık teminatlı Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası, 
* Karbon Ayak İzi (KAİ) Ormanı Projesi’ne sizin için yapılacak bağış, 
* KDV. 
 
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 
* Türk Hava Yolları ile İstanbul-Kars-İstanbul arası gidiş dönüş uçak bileti, 
* Fiyata dahil olan yemekler sırasında alınan alkollü ve alkolsüz içecekler, 
* Kişisel harcamalar, 
* Fazla bagaj ücreti, 
 

Konaklama: 

* İki kişilik odada kalmak isteyip “iki kişilik odada kişi başı” ücreti üzerinden rezervasyonu yapılan 

misafirlerimizin yanına geziye 30 gün kala bir oda arkadaşı bulunamadığı takdirde bu misafirlerimizin 

“tek kişilik oda” ücretinin farkını ödemek ya da geziyi iptal etmek zorunda kalacaklarını bildiririz. Ücret 

ayrıntıları için lütfen “Ödeme Seçenekleri” tablomuzu inceleyiniz. 

* Her otelde üç kişilik (triple) oda konaklaması söz konusu değildir. Bu seçeneği sunan otellerdeyse 

genelde standart iki kişilik (double/twin) odalar, bir yatak eklenerek üç kişilik odaya 

dönüştürülmektedir. Üç kişilik odada konaklamalarda üçüncü yatak standart olmayıp açılır-kapanır 

portatif yatak ya da çekyat şeklinde olabilmektedir. Bu konaklama tipini tercih eden misafirlerimizin 

satış bölümümüzle görüşmelerini rica ederiz. 

* Konaklayacağımız otelde lüks aranmamalıdır. 

Sigorta: 

* Gezi bedeline, Acentenin iflasına karşı tüketiciyi koruyan Zorunlu Paket Tur Sigortası ve mücbir 

sebepler karşısında % 20 muafiyetle Seyahatin İptali Teminatını da içeren Yurtiçi Seyahat Sigortası 

dahildir. 

* Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası seyahatin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerli olup Gezi 

esnasında olabilecek yaralanma ve hastalık durumlarında ₺3000’ye kadar sağlık ve tedavi giderlerini 

sigorta poliçesindeki genel istisnalar haricinde karşılamaktadır. 
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* Seyahatin İptali Teminatı % 20 muafiyetle gezi bedeli kadar olup sigorta teminatında belirtilen 

nedenlerden dolayı seyahatin iptalini kapsar. 

* Ödemenin yapıldığı gün Tur Sözleşmesi ve Tura Katılım Formu imzalanmazsa Seyahatin İptali 

Teminatı ve Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası geçerli olmayacaktır. 

* Söz konusu sigorta herhangi bir salgın kaynaklı olayını, pandemi veya hastalık rizikosunu ve/veya 

karantina ve sair kısıtlamalar nedeniyle gezi öncesi veya gezi sırasındaki iptalleri kapsamamaktadır. 

Önemli Not: 

* Dış nedenlerden dolayı FEST Travel her zaman programı değiştirme hakkına sahiptir. 

* Gezi programı kapsamında gidilecek bölgelerde ve ziyaret edilecek mekanlarda, turizm faaliyetleri 

açısından yeni kurallar belirlenmiştir ve sürekli olarak güncellenmektedir. Bu kurallara uyulması 

zorunludur. Uyulmaması durumunda maddi para cezası veya bir servisten faydalanamama gibi 

sonuçlar olabilir. Böyle bir durumda FEST Travel herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

Ödeme ve İptal Koşulları:  
* İptal durumunda “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI” geçerlidir. 
Ödemelerini yapanlar gezi programını ve “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
KOŞULLARI”nı kabul etmiş sayılırlar.  

* Müşteri tarafından gezi başlangıç tarihine 29 ila 16 gün kala yapılan iptallerde gezi bedelinin % 30’u, 
15 ila 8 gün kala yapılan iptallerde gezi bedelinin % 50’si ceza bedeli olarak kesilir, 7 gün ve daha az 
zaman kaldığı durumlardaki iptallerde ise “gezi bedeli” %100’ü kesilir.  

* Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı 15’tir. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde 
katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih 8 Aralık 2022’dir  

* Ödemelerinde kredi kartı kullananlar için: Lütfen kredi kartı limitinizi kontrol ediniz. Bankalar limit 
aşımı cezası uygulayabilir.  

 

Lütfen Naviosa Travel'e telefonla ulaşarak 

Rezervasyonunuzu kesinleştiriniz. 

0216 355 14 65 /66 

 

http://www.naviosa.com/

