Kış tatili Türkiye 2019
Son dakika fırsatı
5 günlük grup kayak dersi (günde 1 saat) ve 5 günlük kayak veya snowboard kirası ücretsiz.
(17 ocak 2019 tarihinden önce yapılan rezervasyon için geçerli)

1. Türkiye’ de 8-günlük kış tatili (kayak ve Kapadokya turu dahil)
8-günlük kış tatili, kayak ve Kapadokya turunu kapsamında;
Pazar günü İstanbul bağlantılı olarak Kayseri’ye uçacaksınız. Kayseri hava alanında sizi
bekleyen rehberiniz eşliğinde Hotel Amalia’ya transferiniz 30 dakika sürecek. Hotel Amalia’da
konaklamanız kahvaltı, öğlen, akşam yemeği ve alkolsüz tüm içeceklerin ücretsiz olacağı her

şey dahil konseptinde olacak.
8-günlük kış tatiline dahil olanlar:
- Türk charter uçakları ile İstanbul Sabiha Gökçen hava alanına uçuş (uçuş sırasında yiyecek
ve içecekler ücretlidir)
- 15kg. bagaj hakkı
- 5 gece hotel Amalia’da her şey dahil konaklama *
- 2 gece Kapadokya’da 4 yıldızlı otelde yarım pansiyon konaklama.
- 1/2 günlük Kayseri turu**
- Ücretsiz skipas (çıkışlar)
- Tüm transferler ve İngilizce/Türkçe rehberlik hizmetleri

* 1. Amalia Hotel’de her şey dahil konaklama konseptinde alkollü içkiler ücrete tabidir.

2. Rezervasyonlar en az iki kişi olmalıdır.
** 1/2 günlük Kayseri turu ücretimize dahildir. Tur esnasında müze girişi ve yemekler

ücretlidir.
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2. Dönemler/Hareket Tarihleri ve Ücretler
a. Dönemler
▪

17 Şubat 2019 Pazar – 24 Şubat 2019 Pazar

▪

24 Şubat 2019 Pazar – 3 Mart 2019 Pazar

▪

3 Mart 2019 Pazar – 10 Mart 2019 Pazar

b. Hareket Tarihleri
▪

17 Şubat 2019 Pazar

▪

24 Şubat 2019 Pazar

▪

3 Mart 2019 Pazar

Not: Uçuş saatleri uçuş tarihinden önce bildirilecek

c. Ücretler
▪

17 Ocak 2019 tarihine kadar yapılacak rezervasyonlar için kişi başı €795 *

▪

17 Ocak 2019 tarihinden sonraki rezervasyonlar için kişi başı €895

▪

Aynı odada üçüncü ve dördüncü kişi için €75 indirim uygulanır.

▪

Rezervasyon için kişi başı €350 peşin olarak alınır.

Diğer ücretler
▪ Rezervasyon ücreti

€19

(Toplam rezervasyon için)

▪ Vize ücreti

€25

(Online veya hava alanından alınacak ve 6 ay
geçerli)

▪ 2 yaşından küçük çocuk

€25

(Kendine ait uçuş koltuğu yok)

▪ 2-6
yaş
arası
çocuk €345
(3 ve 4'üncü çocuk ailesi ile aynı odada
konaklama şartı ile her çocuk için. )
▪ 7-11 yaş arası çocuk
€495
(3 ve 4'üncü çocuk ailesi ile aynı odada
konaklama şartı ile her çocuk için. )
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* Son dakika fırsatı: 5 günlük grup kayak dersi (günde 1 saat) ve 5 günlük kayak veya
snowboard kirası ücretsiz. (17 Ocak 2019 tarihinden önce yapılan rezervasyon için geçerli)
Rezervasyon için tıklayınız

3. Uçuş Bilgileri
Uçuşunuz Türk charter uçakları ile Kayseri’ye, İstanbul Sabiha Gökçen aktarmalı
gerçekleştirilecektir. Kişi başı ücretsiz 15kg bagaj ve kayak malzemesini kapsamaktadır.
İstanbul Sabiha Gökçen hava alanında bagajlarınız otomatik olarak Kayseri İç hatlar
uçağına aktarılacaktır. Uçuş esnasındaki yiyecek ve içecekler extra ücrete tabidir.

4. Boutiquehotel Amalia
a. Genel :
Hotel Amalia, konum itibariyle hemen kayak pistlerinin yanında yer almaktadır.
Hotel Amalia’ya giriş yaptığınız anda, sıcak renkler ile döşenmiş, sanki kendi evinizin
salonundaymış gibi bir atmosfer ile karşılaşacaksınız. İlk olarak lobide yer alan bardan
güzel bir Türk çayı veya başka bir içecek ile tatilinize başlayabilirsiniz. Tatiliniz süresince
resepsiyondan oyun kağıtları ve tavlayı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Otel içerisindeki
ücretsiz internetten yararlanabilirsiniz.
b. Odalar:
Toplam 40 oda ve 120 yatak kapasitesi vardır. Odalar sıcak renkler ile döşenmiş olup
her odada duş, wc, saç kurutma makinesi, plazma tv, kalorifer, çay ve kahve için sıcak su
ısıtıcısı vardır. Kiralık kasa hizmeti resepsiyon tarafından verilir.
Aile odaları 1'inci ve 2'inci katlarda olup, 4 kişilik konaklama için uygundur
(minimum 3 kişilik konaklama gereklidir). Bu odalarda çift kişilik yatak ve 2 kişilik ahşap
ranza bulunmaktadır.
Üçüncü katta (çatı katında) yer alan odalar en fazla 2 kişilik konaklamalar için
uygundur (odalarda, 135cm, 120cm enlerinde iki ayrı yatak bulunur). Her odada duş, wc,
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saç kurutma makinesi, küçük plazma tv, kalorifer, çay ve kahve için sıcak su ısıtıcısı vardır.
Kiralık kasa hizmeti resepsiyon tarafından verilir.
Not: Oda değişim işlemleri resepsiyondan yapılabilmektedir.

c. Aktiviteler:
Ücretsiz
▪

Wi-Fi,

▪

Kağıt oyunları

▪

Tavla.

Ücretli
▪

Çamaşır yıkama,

▪

Ütü

▪

Oda servisi

d. Yiyecek ve içecekler:
▪

Hemen otel girişinde sağ tarafta yer alan restoranda, kahvaltı, öğlen ve
akşam yemeği açık büfe şeklinde sunulmaktadır. İçecekler masalara servis
yapılır.

▪

Konaklamanız her şey dahil konseptinde olup, çay, kahve ve diğer alkolsüz
içecekleri kapsamaktadır.

▪

Alkollü içecekler extra ücrete tabidir (extra harcamalarınızı otelden
çıkışınızda ödeyebilirsiniz).

▪

Her gün saat 17:00 'de çay veya kahve yanında kuru pasta ve kek ikramı
yapılır.

Kahvaltı

: 07:30-10:00

Öğlen yemeği : 12:00-14:00
Akşam yemeği: 19:00-2100
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e. Kayak malzeme odası:
Otel girişinde kendi kayak malzemelerinizi koyabileceğiniz malzeme odasını
ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Erciyes’te kiralama yaptınız kayak malzemeleri için ise, pistin hemen yanında yer
alan kayak odasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Not :
1. Tesisin alt katında, 2 adet küçük sauna ve hamam ile birlikte 3 adet masaj odası ve soyunma
kabinleri yer almaktadır. Aktiviteler ücretlidir, yüzme havuzu bulunmamaktadır.
2. Daha büyük, daha lüks bir otel veya Kayseri şehir merkezinde bir otel ihtiyaçlarınız için Extra
ücret karşılığında tarafımızdan yardım alabilirsiniz.

5. Kayak Merkezi
Erciyes, Kayseri'nin 25 km güney batısında yer alır. Kayak merkezi ismini volkanik bir
dağ olan Erciyes’den alır. Zirvesi 3917m olup, kayak pistleri 2000m yüksekten başlamaktır.
En yüksek kayak noktası 3400m olup, toplamda 105km kayak yapılan alan vardır.

a. Kalabalıktan uzak bir kayak merkezi :
Çok geniş ve farklı derecedeki

pistlerde, uzun sıra beklemeden keyifle kayak

yapabilirsiniz. Türkiye’deki okul tatilleri Ocak ayının sonu ile Şubat ayının ilk haftasında
olduğundan, 15 Şubat tarihinden sonra daha sakin bir ortamda tatilinizin tadını
çıkabilirsiniz. Programımızda yer aldığı şekli ile Pazartesi - Cuma günleri pistlerin en sakin
olduğu günlerdir. Cumartesi ve Pazar günleri gerek Kayseri ve çevresinden günü birlik,
gerekse diğer büyük şehirlerden konaklamalı gelen misafirler nedeniyle yoğunluklar
yaşanabilmektedir.
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b. Çıkış liftleri ve pistler:
Erciyes’teki çıkış liftlerinde yeni teknolojik malzemeler kullanılmaktadır. Hacılar ve
Tekir çıkış istasyonlarında kapalı, Gondol, Hisarcık ve Develi çıkış istasyonlarında yeni
model sandalye liftler kullanılmaktadır. Toplamda 15 adet lift, yeni başlayanlar için üç adet
yürüyen bant ve bir adet Tbar bulunmaktadır.
Kayak merkezinde 4 adet çıkış kapısı yer alır. Bunlar sırasıyla Hacılar, Hisarcık, Tekir ve
Develi kapı olarak adlandırılır. Hacılar kapı ile Develi kapı arası araç ile yaklaşık 20 km'dir.
Bütün pistlerin birbirleriyle bağlantıları vardır. Her seferinde farklı kombinasyonlar
yapabilir, farklı pistler denenebilir. Pistlerin zorluk seviyeleri ise;
- %27 mavi
- %51 kırmızı
- %22 siyah olarak belirlenmiştir.
Otel resepsiyonundan ücretsiz temin edebileceğiniz Erciyes kayak haritası üzerinde
pistlerin zorluk derecesi ve bağlantıları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

c. Kayak / snowboard dersleri :
▪

Tatil süresince size eşlik edecek rehberiniz tarafından ayarlanır.

▪

Her gün 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında,

▪

Pazartesi sabah başlar, Cuma günü öğleden sonra bitecek şekilde,

▪

İngilizce ve Türkçe olarak,

▪

5 - 10 kişilik gruplar halinde verilir.

Not : Grup derslerine 5 yaşından büyük çocuklar kabul edilmektedir.

d. Kayak / snowboard grup ders ücretleri (Kişi Başı)
▪

Toplam 4 gün, günde 1 saat kayak dersi €69,

▪

Toplam 4 gün, günde 1 saat snowboard dersi €79,
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e. Kayak / snowboard kiralama ücretleri (5 gün)
▪

Tam kayak takımı, €69,

▪

Tam snowboard takımı, €79,

▪

Sadece kayak €50,

▪

Sadece snowboard €50,

f. Kayak odası :
Hotel Amalia girişinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir alan mevcuttur.

g. Skipas :
Erciyes Amalia otel konaklaması süresince tüm pistlerde geçerli, limitsiz
kullanabileceğiniz skipası, 100 TL depozit bedeli karşılığında otele girişinizde teslim
alabilirsiniz. Ödediğiniz bu bedeli, otel çıkışında skipasınızı iade ederek geri alabilirsiniz.
Spikası kaybetmeniz halinde deposito ücreti geri iade edilmez.
Kayak yapmayan misafirlerimiz, skipasları ile zirveye çıkıp, burada yer alan kafelerde,
salep, sucuk ekmek ve mantı gibi Kayseri’ye özgü yemeklerin tatlarına bakma fırsatı
bulabilirler.
Not : Farklı zaman dilimlerinde Kayseri ye gitmek isteyen misafirlerimiz, otel rezervasyonu veya
rehberimiz ile irtibata geçebilirler.

6. Kapadokya
Nevşehir, benzersiz tarihi ve doğal güzellikleri barındıran ve Erciyes`e uzaklığı 1 saat
olan

güzel

bir

şehrimizdir. Farsça’da

Güzel

Atlar

Ülkesi

anlamına

gelen

Katpatuka(Kapadokya) bölgesinin merkezi olan Nevşehir, tarihi MÖ 7,000'lere dek uzanan
sırası ile Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlıların egemen
olduğu bölgede yer almaktadır. Kızılırmak Vadisi'nin güney yamacına kurulu Nevşehir,
M.S. 3'üncü yüzyıldan itibaren de Hristiyanlık için önemli bir merkez haline gelmiştir.
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Selçukluların hâkim olduğu zamanlarda kente Muşkara ismi verilmiştir. Nevşehirli
Sadrazam Damat İbrahim Paşa zamanında imaret, cami, medrese ve çeşmelerle
donatılmış ve 1954'te de il statüsüne kavuşmuştur.
Merkez ilçesi ile birlikte, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve
Ürgüp olmak üzere sekiz ilçesi bulunan Nevşehir'in en turistik bölgeleri Ürgüp, Göreme,
Avanoş, Uçhisar, Mustafapaşa, Çavuşin ve Ortahisar bölgeleridir.

a. Peri Bacaları
Gerek ülkemizden gerekse yurtdışından her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği, büyüleyici
atmosferi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerinde hayranlık uyandıran Peribacaları,
ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birisi konumundadır. Nevşehir'e 7 km
mesafede olan Peribacaları'nın oluşumu milyonlarca yıl öncesine dayanmaktadır.
Bu bölgenin günümüzden 60 milyon yıl önce iç deniz olduğu varsayılmaktadır. Harekete
geçen yer kabuğuyla birlikte yer altında bulunan lavlar, oluşan çatlaklardan dışarı çıkmış
ve milyonlarca yıl sürecek bir süreci başlatmıştır. O zamanlar birer volkanik yanardağ olan
Hasan Dağı, Erciyes ve Güllü Dağ aracılığıyla lavlar yeryüzüne doğru püskürmeye başlamış,
çok uzun yıllar süren bu lav akışıyla birlikle deniz kurumuş ve kuruyan denizin bulunduğu
çukurlar lavlar ile dolmuştur.
Uzun yıllar sonra yanardağların faaliyetlerinin sona ermesi ve akarsuların kayaları
aşındırmasıyla derin vadiler oluşmuş, oluşan bu vadilerin yamaç kısımları ise rüzgarlar
nedeniyle aşınarak dalgalı bir görünüme kavuşmuş ve şu anki baca kısımları oluşmuştur.

7. Ölmeden Önce Görülmesi Gereken 5 Yerden Biri KAYSERİ
6 bin yıl öncesine dayanan köklü geçmişiyle Türkiye’nin tarihi yapılar bakımından en
zengin ve korunmuş yerleşim yerlerinden birisidir. Anadolu’nun kuzeyden güneye,
doğudan batıya tam ortasında yer alan şehir, antik çağdan beri ticaret yollarının uğrak yeri
olunca kültürel doku olarak oldukça zenginleşmiştir. Turistik açıdan çok fazla
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tanıtılmadığından, çoğumuzun haberi dahi olmadığı tarihi ve doğal zenginliklere sahip
olan Kayseri’de, Selçuklu’dan kalan çok önemli tarihi yapılar yer almaktadır.
Anadolu’nun en önemli geçiş noktalarından biri olan Kayseri, savaşlar, doğa olayları ve
çevresel faktörlere rağmen ayakta kalmayı başaran müze gibi bir kenttir aslında. Şehrin
yüzü çok çekici olmasa da gezilip görülecek çok şey var.
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kayseri’den şöyle söz etmiş; “Kayseri’nin pastırması ve
sucuğu padişahlara hediye gider. Erciyes Dağı eteğinde olduğundan havası soğukçadır.
Bütün halkı zinde ve yiğittir. Şehrin Zarifleri Farsça ve Arapça konuşurlar ama halkın dili
Etrak (Türkçe) dilidir. Genellikle reayalarıyla Ermeni dilini konuşurlar ama Kürt ve Rum
lisanını konuşmazlar. Boyacıoğlu kapısında zımmi Karakaş Ermeni gayet usta cerrahtır.”
Kayseri’de gezmek istiyorsanız, gezilecek yerler hakkında bilgili olmanız gerekir. Aksi
halde, çok katlı binaları, geniş bulvarlarıyla Kayseri sıradan bir şehir gibi gelir size.
Yürüyerek gezmek şehri keşfetmek için en doğru tercihtir. Misafirlerimiz, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı bir kültür rotası olarak, kale surları etrafında yer alan
ve daha çok Selçuklu ve Osmanlı miraslarını görecekleri tarihi yapıları da içerisine alan
“Kısa Turu” ya da daha fazla vakti olanların şehrin kültürel yapısını ve eşsiz mutfağını
keşfedebilecekleri “Uzun Tur” rotasını tercih edebilirler.
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