
 Ülkemizin en az tahrip olmuş doğal güzelliklerine sahip doğu bölgelerinde eski bir 
kent Kars. Kış aylarında kapanan köy yolları veya sert iklim koşullarıyla gündemimize 
düşüyor olsa da, bu haberlerin arkasında gizlenen yüzü davetkar. Ruslar’dan kalma taş 
yapıları, 2600m rakımlı köylerde doğal sütten elde edilen peynirleri, misafirperver halkı 
ve etrafında sunduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle bizleri keşfe çağırıyor. 2 gün 
boyunca Kars’ın altını üstüne getirip sonrasında masalsı Anadolu manzaraları eşliğinde 
Doğu Ekspresi ile Erzurum’a geçiyoruz. Erzurum şehir merkezinde hızlı bir turun 
ardından cağ kebaplarını mideye indirip İstanbul’a dönüyoruz. 

KARS - ERZURUM
13 Şubat - 15 Şubat 2021

HER ŞEY DAHİL  
2.890 TL



KONAKLAMA

KARS 
Sapran Deluxe 

Hotel 
2 Gece 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

• Türk Hava Yolları ile İstanbul - Kars, Erzurum - 

İstanbul  ekonomi sınıfı gidiş dönüş havayolu 

ücreti 

• Kars-Erzurum Doğu Ekspresi ile pulman sınıfı 

bilet ücreti 

• 2 gece programda ismi belirtilmiş otelde çift 

kişilik odada* oda/kahvaltı konaklama 

• Programda belirtilen tüm geziler ve aktiviteler 

• Programda belirtilen tüm müze, milli park ve 

ören yeri giriş ücretleri 

• 3 öğlen yemeği 

• 2 akşam yemeği 

• Tüm bahşişler (Gezi boyunca şoför ve rehber 

için bahşiş toplanmayacaktır) 

• Zorunlu seyahat sigortası 

• HİÇBİR EKSTRA TUR SATIŞIMIZ YOKTUR. 

*Single konaklama farkı +300 TL’dir. 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

• Kişisel ihtiyaçlar 

• Alkollü ve Alkolsüz içecekler 

• Çamaşır hizmetleri 

• Telefon aramaları 

• Fazla bagaj ücretleri

  Gidiş: TK 2714 13 ŞUBAT İstanbul>>Kars    Kalkış 12:15 Varış 14:10
  Dönüş: TK 2707 15 ŞUBAT Erzurum>>İstanbul Kalkış 19:10 Varış 21:30



Saat 10:45’te İstanbul Havaalanı’nda daha önce belirlediğimiz bir noktada buluşuyoruz ve 12:15’te 
İstanbul – Kars uçağıyla yolcuğumuz başlıyor. Şehre vardıktan sonra öğle yemeğimizi yiyip, kendimizi 
Kars sokaklarına atıyoruz.  Rus mimarisinin güzel örnekleri ile bezenen masalsı sokakların ardından 
otelimize geçip odalarımıza yerleşiyoruz. Sonrasında araçla akşam yemeği için Pushkin Restoran’a 
geçiyoruz. Akşam yemeğinde yöresel yemekler ve tabi ki de kaz var! Kars gecelerinin olmazsa olmazı 
Kafkas gösterisi de akşam yemeği boyunca sergileniyor. 

 

 

1. GÜN 
13 Şubat 2021

İSTANBUL > KARS 
Kars Şehir Turu 



 

Sabah kahvaltımızı otelimizde yaptıktan sonra Ani Harabelerini görmek için yola çıkıyoruz! Yaklaşık 1 
saatlik bir yolculuktan sonra Ani Harabelerine varıp, ülkedeki en özel ören yerlerinden birini ziyaret 
edeceğiz. Ani Harabeleri’nin muhteşem mimarisine, tarihine ve doğasına kapıldıktan sonraki 
durağımız turun en özel noktası olan Boğatepe Köyü. En özel diyoruz çünkü buranın hikayesini 
dinleyip de etkinlenmemek imkansız! 2600m rakımlı Boğatepe’yi herkes meşhur gravyeri ile bilse de 
arkasında çok daha fazlası var. Biz de tüm bu hikayeyi dinlemek için öğle yemeğimizi buradaki bir 
köy evinde köy tavuğu ve yöresel yemeklerle yiyoruz. Günün son durağı ise bölgenin bir başka doğal 
güzelliği olan Çıldır Gölü. Kızaklara atlayıp, donmuş gölün üzerinde kısa bir gezintiye çıkıyoruz. Gün 
batımıyla birlikte Kars şehir merkezine doğru yola çıkıyoruz. Akşam yemeğimiz Kars şehir 
merkezinde. 

KARS 
Ani Harabeleri - Çıldır Gölü-Boğatepe Köyü

2. GÜN 
14 Şubat 2021



 
KARS >ERZURUM> İSTANBUL  

Doğu Ekspresi ile Yolculuk

3. GÜN 
15 Şubat 2021

Saat 08.00’da Doğu Ekspresi’ne binerek Erzurum’a doğru 4 saat sürecek bol Anadolu manzaralı 
yolculuğumuza başlıyoruz. Erzurum Gar’ına ulaştıktan sonra Erzurum’un simgesi olan, Selçuklu 
döneminin en güzel mimari örneklerinden 700er yıllık Yakutiye Medresesi’ni ve Çifte Minareli 
Medrese’yi ziyaret ediyoruz. Erzurum’a gelmişken öğle yemeğimiz tabii ki de Cağ Kebabı, sınırsız şiş 
hakkınız var. Erzurum’dan ayrılmadan önceki son durağımız Atatürk Evi müzesi oluyor. Sonrasında 
19.10’daki uçağımız için havalimanına doğru yola çıkıyoruz. İstanbul Havalimanı’na varış saatimiz ise 
21.30. 



ÜCRETLENDİRME

Telefon: 0 542 234 37 77  
Telefon: 0 212 283 37 77 
Email: info@patika.travel 

NAKİT

KREDİ KARTI

Garanti Bankası ve TEB Kredi Kartlarına Fiyat

Tek Çekim ve 2 Taksit 2.990 TL

3-4 Taksit 3.040 TL

5-6 Taksit 3.090 TL

Nakit veya havale yollu ödemelerde fiyat 2.890 TL’ dir. Kayıt esnasında ücretin 
tamamı tahsil edilir.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kayıt esnasında ücretin tamamı tahsil edilir.

• Patika.Travel pandemi, doğal afet ve hava durumu gibi nedenlerden dolayı programda 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

• Programa 15 yaşından küçükler katılamazlar. 

• Programa tansiyon, kalp yetmezliği, astım, kilo fazlası gibi sağlık sorunları olanların kayıt 

öncesi bu sıkıntılarını Patika.Travel ile paylaşmaları istenmektedir.  

• Gezimizin kontenjanı 15 kişiyle sınırlıdır. 

• İptal şartları için sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.

GEZİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

mailto:info@patika.travel

