ANADOLU’YA YOLCULUK
FOTOĞRAF, KEŞİF VE GURME TURU
(Kayseri Yılkı Atları-Sultan Sazlığı, Kapadokya, Yozgat Kırgız Otağları)
8-9-10 Şubat 2019
( Cuma-Cumartesi-Pazar)
2 gece 2 gündüz

Anadolu’nun ortasında ancak filmlerde veya belgesellerde görebileceğiniz 300 yılkı atının
tüm heybetini fotoğraflamaya ne dersiniz?
Nuri Bilge CEYLAN’ın Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye kazanan KIŞ UYKUSU
filmindeki yılkı atlarının müthiş sahnelerini yerinde izleme ve fotoğraflamaya hazır mısınız?
Bunlarla da kalmayıp, Anadolu küçük Orta Asya denilebilecek Yozgat Yenifakılı İlçesi’ndeki
Kırgız Otağları’nı ziyaret ederek tarihe keyifli bir yolculuk yapacağız.
Anadolu’ya Yolculuk Foto Safari-Belgesel Nuri ÇORBACIOĞLU,AFIAP önderliğinde Kayseri,
Kapadokya ve Yozgat’ı kapsayan fotoğraf, keşif ve gurme turu düzenliyor!
Unutulmaz anılar ve fotoğraflar biriktirebileceğiniz bir görsel şölen ve atmosfer…
Bir belgeselin içinde yaşamaya hazır mısınız?
Bu organizasyon Nuri Çorbacıoğlu tarafından TURSAB A grubu 3242 lisans numaralı Middle
Earth Travel firması ile düzenlenmektedir.
Az uyku, çok fotoğraf, çok yemek ☺
1.

GÜN CUMA
- Kayseri Havaalanında buluşma (saat 17.00 sonrası)
- Akşam Yemeği (Çemen’s Mutfak Restoran - Kayseri Yemekleri) ( ücrete dahildir )
- Program detaylarının paylaşılması
- Konaklama İmamoğlu Paşa Butik Otel Kayseri

2. GÜN CUMARTESİ
- Otelde kahvaltı
- Gün doğumunda Kapadokya’da balon kalkış alanına varış
- Balonların ve peribacalarının fotoğraflanması
- Küçük bir çorba molası ( ücrete dahildir )
- Kısa Bölge turu ( Avanos, Göreme, Ürgüp )
- Yozgat Yenifakılı İlçesi Kırgız Otağlarına geçiş
- Kırgız Otağlarında yerel yaşamın, geleneksel kıyafetlerin, geleneksel oyunların
fotoğraflanması
- Öğle Yemeği ( Kırgız Otağı’nda Orta Asya geleneksel yemekleri ) ( ücrete dahildir )
- Gün batımında Kırgız Sürücüler ile Yılkı Atlarının fotoğraflanması
- Kayseri’ye Dönüş
- Akşam yemeği ( Çorba, Salata, Develi Cıvıklığı, Cevizli Tatlı Pide ) ( ücrete dahildir )
- Konaklama İmamoğlu Paşa Butik Otel Kayseri

3. GÜN PAZAR
- Otelde kahvaltı
- Gün doğumunda Sultan Sazlığı’nda yerel yaşamın ve manzaraların fotoğraflanması
- Kamış hasatı yapan işçilerin fotoğraflanması
- Erciyes Dağı’nda küçük bir mola
- Yılkı Atlarının bulunduğu Hürmetçi Köyü’ne geçiş
- Öğle Yemeği ( Gerçek Manda Kaymağı, yoğurdu, tereyağı, sahanda köy

yumurtası, köy tandır ekmeği, Erciyes balı, kısacası gerçekten gerçek köy
kahvaltısı ☺ ) ( ücrete dahildir )

- Yılkı Atların doğal ortamında Hürmetçi Sazlığında çekimi (300 kadar atın, toz- duman
ve/veya suların içerisinde, biniciler ve köpekler eşliğinde koşturulması, yılkı atı yakalama
vb.)
- Kayseri Havaalanında ayrılma (Saat: 20.30 ve sonrası uçakları uygundur.)

TUR ÜCRETİ: 1350 TL
(Single konaklama)

Fiyata dâhil hizmetler:

Nuri ÇORBACIOĞLU Fotoğraf danışmanlığı
2 gece konaklama,
2 sabah kahvaltısı,
Tüm yemekler
Tüm transferler,
Yılkı atları, Kırgız Otağları Organizasyon bahşişi ve diğer tüm
bahşişler

Fiyata dâhil olmayan hizmetler:

Uçak biletleri
Otel ekstraları
Kişisel harcamalar
Alkollü içecekler
Müze ve ören yeri girişleri

NOTLAR VE ŞARTLAR:
•

•

•

Nuri Çorbacıoğlu Anadolu’ya Yolculuk Fotoğraf Turları hava durumuna, yol şartlarına
ve istem dışı gelişen olumsuz durumlara göre program içeriğini değiştirme hakkına
sahiptir.
Turun minimum kontenjanını dolduramaması durumunda tur tarihinden en az 2
hafta önce kayıt yapmış olan fotoğraf severlere bilgi vermek kaydıyla tur iptal
edilerek katılımcılardan alınan ücret teslim edilir.
Konaklama yapılacak oteller, kalitesi aynı kalmak şartı ile zaman zaman
değiştirilebilir.

İPTAL VE İADE KOŞULLARI:
•

•

Katılımcının mecburi koşullar sebebi ile turdan vazgeçmesi durumunda 30 günden
daha fazla bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu
vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere
ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere,
herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade
edilir.
Tur tarihine 30 gün veya daha az kala yapılan iptallerde turun paket ücretinin %50'si,
tur tarihine 7 gün kala yapılan iptallerde ise paket ücretinin tamamı geri iade
edilmez. Seyahat sigortası iptal koşulları geçerlidir.

ZORUNLU EKİPMANLAR:
•
•

Ayak bileğini koruyan yürüyüş ayakkabısı ve rahat pantolon.
Mevsime uygun yedekli kıyafetler

*Metinde kullanılmış olan bütün fotoğraflar AFIAP, Nuri ÇORBACIOĞLU’na aittir.

Nuri ÇORBACIOĞLU

Anadolu’ya Yolculuk

