
 

 

1.Gün: Trabzon – Uzungöl – Rize – Ayder Yaylası 

Sabah belirtilen saatte bireysel olarak check-in 

işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve İstanbul/Trabzon uçağı 

ile Trabzon’a ulaşıyoruz. Trabzon Havalimanında bizleri 

bekleyen rehberimiz ve aracımızla beraber 

turumuza Uzungöl’e hareket ediyoruz. Yomra- Arsin- 

Araklı- Of istikametinden Çaykara'ya geliyor ve buradan 

Uzungöl’ e çıkıyoruz. Deniz seviyesinden 1090 m 

yükseklikte bulunan Uzungöl, dik yamaçları ve muhteşem 

orman örtüsü ile Alplerin güzelliğini geride bırakmaktadır. 

Vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen 

kayaların Haldizen Deresi’nin önünü kapatmasıyla 

oluşmuş göl, “Uzungöl” olarak bilinir ve çevreye aynı ad 

verilmiştir. Özellikle yakınındaki “Şerah” Köyünün yöreye 

uygun tarzda yapılmış eski ahşap evler, doğanın güzelliğini 

tamamlar özelliktedir. Karadeniz’in en meşhur gölü olan Uzungöl çevresinde yapacağımız gezimiz sonrasında 

otelimize geçiyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

Konaklama: Ayder Haşimoğlu Otel 

2.Gün:  Fırtına Vadisi - Şenyuva – Zilkale – Ayder Yaylası – Gelintülü Şelalesi 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının 

ardından yönümüzü, kendisine Karadeniz fotoğraflarında 

yer edinmiş olan Fırtına vadisine hareket ediyoruz. 

Çamlıhemşin’de bizleri bekleyen minibüslerimize binip Çat 

Vadisi boyunca devam ediyor ve Şenyuva (ÇİNÇİVA) Taş 

Köprüde fotoğraf molası veriyoruz. Çinçiva Köyünün 

harika manzarasında fotoğraflarımızı çekerken 

rehberlerimiz Karadeniz Dağ mimarisi ile ilgili bilgileriyle 

yaşam şartlarını daha iyi hissedebilmenizi sağlayacaktır. 

Fotoğraf molamızın ardından Zilkale’ye ulaşıyoruz. Ticaret 

güvenliği açısından çok önemli bir konumda bulunan deniz seviyesinden 750, Çat Deresinden ise 100 m yukarıya 

kurulmuş bu Kartal Yuvası’nı andıran kaleyi gezip Kaçkarların eşsiz güzelliği ve bol oksijeni içerisindeki büyülü dünyayı 

yaşamak için tekrar otobüslerimize binerek balı, oksijeni ve kaplıcasıyla ünlü olan Ayder Yaylası’na dönüyoruz. 1250 

m yükseklikteki bölgenin en meşhur yaylasına çıkarken, Hala Deresi boyunca ara ara göreceğimiz Taş Köprülerden 

birinde vereceğimiz fotoğraf molası sonrasında, Ayder yaylasına ulaştığımızda Kalegon, Gelin Tülü Şelalesi, gibi 

panoramik noktalarda fotoğraf molası veriyoruz. Bu keyifli gezinin ardından Ayder Yaylasında bulunan otelimize 

geçiyoruz. Konaklama ve akşam yemeği otelimizde. 

Konaklama: Ayder Haşimoğlu Otel 

 

 

 



 

3.Gün: Sürmene - Çay Fabrikası – Trabzon Ayasofyası – Gümüş Atölyesi – Ortahisar Camii – Alacahan – 

Kunduracılar Çarşısı -  Taksim Meydanı – Trabzon Kalesi – Atatürk Köşkü - Dönüş  

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından ayrılarak 

yönümüzü Sürmene ‘ye çeviriyoruz. Sürmene’de bulunan Çay 

Fabrikasını ziyaret edip, Mayıs çayının tadına bakıp alışveriş 

molası veriyoruz. Sonrasında yolumuzu Trabzon’a çeviriyoruz. 

Trabzon’a ulaştığımızda ilçenin şehre hakim noktası olan ve 

ilçedeki konak kültürünün yaşandığı Trabzon Ayasofya’sına 

çeviriyoruz. İstanbul Ayasofya’sına ithafen yapılan bu mimari 

harikası yapıyı ve fresklerini tanıdıktan sonra bölgenin en büyük 

gümüş atölyesine gidiyoruz. Burada Kazaziye sanatının 

inceliklerini öğreniyoruz ve alışveriş için serbest zaman 

veriyoruz. Alışveriş molamız sonrasında Kanuni Evi’ni 

ulaşıyoruz. Kanuni Evi gezimizin ardından yönümüzü Ortahisar Camine çeviriyoruz. Cami gezimiz sonrasında 

Kemeraltına geçmek için yolun hemen karşısına geçerek Osmanlı’dan günümüze kadar aynı gelenekle devam eden 

halkın Pazar yeri olarak kullanılan bölgede yürüyüşümüze devam ediyoruz ve rotamızı Bedesten’e çeviriyoruz. 

Bedesten, Tarihi İpek yolu güzergahı üzerinde olan şehrimizde halen bilinen en eski Ceneviz yapısıdır. Bedesten 

gezimizin ardından Alacahan' ı ziyaret ediyoruz. Trabzonlu kadınlar tarafından yapılan; deri işlemeciliği, ebru sanatı, 

Karadeniz’ e özgü potlu çarşaflar, keşan boyama, hasır örücülüğü, Türk nakışları, tezhip, üç boyutlu resim yapımı, 

gemi-taka yapımı; yorgan, kaytan dokuma, sepet örücülüğü gibi kurslarda üretilen eserlere ait hem atölyeler hem de 

satış alanları bulunan Kemeraltından Kunduracılar caddesine geçiyoruz. Kunduracılar Caddesi Trabzon’un Kuyumcular 

Çarşısı ile bilinen bölgesidir. Trabzon hasır örnekleri ve Trabzon Burmalarını Kuyumcular Çarşısında inceledikten sonra 

Uzun çarşıda bulunan ve 1953’den günümüze devam eden bir lezzeti, Beton Helva’yı, tatmak için yönümüzü Beton 

Helva şekerlemecisine çeviriyoruz. Bölgenin meşhur Beton Helva tadımının ardından Taksim Meydanında serbest 

zaman veriyoruz, bu süre zarfında dileyen misafirlerimiz Trabzon Pidesi veya Dönerinin tadına bakıp, meydanda 

bulunan çay bahçesinde lezzetli Karadeniz çaylarını yudumlayabilirler. Buranın ardından Trabzon Atatürk Köşkü' ne 

doğru yol alıyoruz . Gülbahar Hatun Camii ve Zağnos Deresi yanından Trabzon kalesini de panoramik olarak görerek 

Soğuksu Tepesi’ndeki Art Neuve (Yeni Sanat) tarzında Konstantin Kabayanidis’in yaptırmış olduğu ve Trabzon halkının 

Ata’ya armağanı olan Atatürk Köşkü’ne ulaşıyoruz. 1890-1903 yılları arasında yaptırılmış ve dönemi itibari ile 

benzersiz özelliklere sahip olan Atatürk köşkü gezimizin ardından Trabzon’un meşhur Akçaabat Köftesinin tadına 

bakmak üzere Akyazı mevkiine hareket ediyoruz. Öğle yemeklerimizin ardından Sera Gölü’ne geçerek çaylarımızı 

kahvelerimizi yudumlayıp  Akşam yemeğimiz ve serbest zamanın ardından yönümüzü Trabzon Havalimanına 

çeviriyoruz. Havalimanına ulaştığımızda siz değerli misafirlerimizle başka bir Jolly Tur organizasyonunda görüşmek 

üzere vedalaşıyoruz. 

 
Program zamanlamasında Hava, Yol vb. nedenlerle rehber gerekli gördüğü 

takdirde değişiklik yapabilir 

 

 

Taksitli Peşin Özel Fiyattır. Kampanya indirimlerinden yararlanılamaz. 

Kişi Sayısı Yetişkin İlave yatak Single Oda Çocuk 7/12 Çocuk 0/6 

20 + 2 Free 2.999.00 TL 2.809.00 TL 3.379.00 TL 2.619.00 TL 2.229.00 TL 

30 + 2 Free 2.859.00 TL 2.679.00 TL 3.229.00 TL 2.489.00 TL 2.119.00 TL 

35 + 2 Free 2.779.00 TL 2.589.00 TL 3.149.00 TL 2.409.00 TL 2.039.00 TL 

40 + 2 Free 2.709.00 TL 2.529.00 TL 3.079.00 TL 2.349.00 TL 1.979.00 TL 



ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER: 

>Gidiş – Dönüş Uçak Bileti 
>Otellerde 2 Gece yarım pansiyon konaklama 
>Lüks Araçlar İle Ulaşım - Kişi sayısına göre araç verilir. 
>Çevre Gezileri 
>Jolly Tur Otobüs içi İkramları 
>Jolly Tur Güvencesi 
>Otellerde Açık Büfe 2 Sabah kahvaltısı 
>Otellerde Açık Büfe veya set menü 2 akşam yemeği 
>1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası 
  

ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

>Programda belirtilen ilk gün sabah kahvaltısı 
>Programda belirtilen son gün akşam yemeği 
>Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler 
>Öğle yemekleri 
>Tüm Özel Harcamalar 
>Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar 
>Müze Ören Yeri Girişleri 
>Müze Kart (Turizm ve kültür bakanlığına bağlı müzelere girişlerde gereklidir.) 
>Havalimanı Servisi 
 
ARAÇ: 

>46 Kişilik Otobüs veya 24 Kişilik Midibüs 

 


