
 
 

 

ISPARTA-SAGALASSOS-KUYUCAK-SALDA GÖL TURU  

 

9.Temmuz 2019 Salı  : İSTANBUL– ANTALYA – ISPARTA ( 120 km) 

07:00 İstanbul Havaalanı THY kontuarı önünde 

buluşma. 

08:55 THY TK 2410 Sefer sayılı uçuşu ile Antalya’ya 

hareket. 

10:20 Antalya Havaalanına varış. Bagaj 

işlemlerimizden sonra 

11:00 Antalya Havaalanından – Isparta’ya hareket.  

Karacaören Baraj Gölü’nde fotoğraf çekme ve 

dinlenme molası  

Öğle yemeğinde Isparta’nın gastronomisinde yer alan  

Isparta Kebabını  tadacağız. 

Öğleden sonra Isparta gezimiz için hareket.   

Isparta merkez’deki gezimizde Firdevs Paşa Camii ve Bedesteni ile Kutlubey Camii 

görülecek yerler arasındadır.  

Buraya kadar gelinip Lavanta ve gül ürünlerinden almadan gitmez olmaz. Çarşı içinde 

imalatçısı firmaların satış mağazalarında, gül, lavanta kremine, gül lokumuna kadar 

lavanta ve gülle yapılmış değişik ürünleri bulabilirsiniz. 

Isparta’nın tek 5* Hoteli Barida’ya yerleşme. 

19:30 Akşam yemeği hotelimizde  

 

 
19.Temmuz 2019 Çarşamba : ISPARTA- KUYUCAK LAVANTA BAHÇESİ -
EĞRİDİR -ISPARTA (180 km) 
Sabah kahvaltısını hotelimizde açık büfe olarak alıyoruz.  

Tam günü kapsayacak turumuz için hareket. Lavanta hasadı 05.00 ile 10.00 arasıdır. 

08:30 Isparta’nın muhteşem Lavanta 

bahçelerinin kokusu ve doğal manzarasına 

hayran kalacaksınız.  

Keçiborlu’nun lavanta hasatının yapıldığı 

bölgeler Kuyucak, Kuşçular, Çukurören ve 

Yeşilyurt’tur. Yaklaşık 45 dakikalık bir 

yolculuk sonrasında varacağız. Ardından 

Lavanta bahçelerine  geçip toplanan 

lavantalarla yapılan işlemleri yerinde 

görüp bilgi alıyoruz. Fotograf çekmek ve 

alışveriş için verilen serbest zaman 

sonrası, hanımların el emeği göz nuru 

yapmış oldukları hediyelik eşyalar ile 

lavanta yağı, lavanta kremi, lavanta suyu, lavanta keseleri satın alabilirsiniz. 

11:.00 civarlarında Eğridir Gölüne gitmek üzere hareket edeceğiz. 

Öğle yemeğimizi bu güzel ilçemizde alacağız.   

Yemekten sonra Eğirdir Kalesi, Dündar Bey Medresesi ve Hızırbey 

Camii gezilecek. Can Ada'yı görüp göl kıyısında keyifli mekanda akşam üstü çayımızı  

alacağız.  

Keyifli bir günün ardından Isparta 5* Barida Hotele varış 

19:00 Akşam yemeği hotelimiz de   



 
 
 
 

11.Temmuz 2019 Perşembe : ISPARTA-SAGALASSOS- SALDA GÖLÜ – 

ANTALYA (275 km) 

Sabah kahvaltımızı otelimizdeki zengin açık büfe olarak alıp hotelimizden ayrılıyoruz. 

Ağlasun ilçesi sınırları içinde bulunan Unesco Dünya Mirası Listesine aday olan 

Çeşmelerinin görkemiyle anılan 12.000 yıllık  Sagalassos Antik Kent’ine ulaşıyoruz. 

Dünyanın en yüksek rakımlı, 9.000 kişilik Tiyatrosu, Antoninler Çeşmesi, Neon 

Kütüphanesi, Agorası, Roma Hamamı, Marcellomu, Meclis Binası ve kendine has 

kaya mezarları görüp rehberimizden gerekli bilgileri alıyoruz, tepeden vadinin muhteşem 

manzarasını seyrederek Ağlasun’a dönüyoruz. Burdur – Salda Gölü’ne doğru yola 

çıkıyoruz.   

Salda’ya varış ve öğle yemeği molası  

Salda Gölü’nde serbest zaman.   

Antalya’ya hareket. Korkuteli üzerinden   

17:00 Antalya Havaalanına varış 18:20 THY TK 2431 Sefer sayılın uçuşu ile hareket. 

19:45 İstanbul Havaalanına varış ve gezimizin sonu 

 

 

 



 
 

 

 

ÜCRET : (15.Mayıs 2019 tarihine kadar ) 

Min 15 kişi TL 1.800,- (2 kişilik odada 1 kişi)  

Min 30 kişi TL 1.300,- 

 

Tek kişi farkı TL 380,- 

Rezervasyonun kesinleşmesi için ödeme gerekir.  

   

 

 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER :  

o İstanbul/-Antalya-İstanbul  uçak bilet bedeli 

o Antalya- Isparta- Sagalassos- Salda Gölü-Antalya gezimiz de turizm vasıflarına 

uygun D2 Belgeli Otobüs ile seyahat 

o Isparta 5*Barida Hotel’de  2 gece konaklama 

o 2 sabah kahvaltısı 5* Barida Hotel’de 

o 2 akşam yemeği 5* Barida hotel de set menü olarak, 

o 3 öğle yemeği Isparta, Eğridir, Salda Gölü    

o Akşam ve öğle yemeklerinde alınacak 1 adet alkolsüz içeçekler 

o Müze ve ören yeri giriş ücretleri 

o Zorunlu Türsab seyahat sigortası 

o KDV 

 ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:  

 Hotelde ki minibar kullanımı 

 Şahsi harcamalarınız 

 Yemeklerdeki ikinci ve alkollü içecekler 

 

 

http://www.baridahotels.com/

