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Tarih:  12-21 Ağustos 2022 ( 9 gece 10 gün )  
 

Hava Durumu:  

• Hopa’ya kadar deniz seviyesi nemli, yaylalar serin denilebilecek seviyede. (18 – 32 derece)  

• Artvin ve sonrası açık ve sıcak. (32 – 40 derece) 

• Sürüşlerimiz süresince yağış olmamıştır. 
 

Yol Koşulları: Geneli kaliteli asfalt ve güvenli olmakla birlikte güzel çok uzun olmayan stabilize yollar 
bulunmaktadır. 
 

Sürüş Koşulları: Günlük 5-7 saat arası sürüşler sebebiyle güne erken başlanmalı, molalar iyi planlanmalı 
ve sürüş kondisyonu iyi olmalıdır.  
 

• Toplam km  : ~4000 km 

• Ortalama Tüketim  : 6 Lt. / 100km 

• Motosikletler  : BMW R1250 GS ADV / R1200 GS / R1200 GS,                                                                                  

.                                        KTM 1290 Super ADV S,                                                                                              

.                                        YAMAHA TRACER 900,                                                                             

.                                        HONDA CBF 1000 

• Katılımcı Sayısı             : 11 kişi 

• Tur Lideri                       : Batuhan Alioğlu 

• Tur Asistanı                   : Fikret Akkurt 

 

Gün Tarih Çıkış Noktası Ara/Uğrak Duraklar Varış Noktası 
Yapılan 

km 
 

1 12.08.2022 İst_Mehmetcik  Opet Bolu - Kurşunlu - Tosya - Merzifon- Samsun  Ünye / Ordu 790  

2 13.08.2022 Ünye / Ordu Fatsa - Perşembe Yaylası – Bolaman -Yason Burnu - Boztepe- Ordu  Giresun  Merkez 280  

3 14.08.2022 Giresun  Merkez Tirebolu - Kürtün - Zigana Geçidi -Hamsiköy - Sümela Manastırı Arsin / Trabzon 301  

4 15.08.2022 Arsin / Trabzon Araklı - Aydıntepe - Bayburt - Uzungöl - Of – Rize Hopa / Artvin 351  

5 16.08.2022 Hopa / Artvin Hopa - Borçka - Macahel - Artvin - Eskikale Şavşat / Artvin 245  

6 17.08.2022 Şavşat / Artvin Kocabey – Sahara Yaylası - Ardahan - Göle - Oltu Erzurum 300  

7 18.08.2022 Erzurum Aşkale - Kargın - Pülümür - Hengivar Tunceli 250  

8 19.08.2022 Tunceli Munzur Gözeleri /Ovacık - Hozat - Çemişgezek Kemaliye / Erzincan 365  

9 20.08.2022 Kemaliye / Erzincan Karanlık Kanyon ( Taşyol) - Divriği - Kangal - Sorgun Yozgat Merkez 475  

10 21.08.2022 Yozgat  Kırıkkale - Ankara - Bolu İstanbul 610  
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1.Gün – İstanbul – Ünye – 12.08.2022  

( İstanbul - Bolu - Kurşunlu - Tosya - Merzifon- Samsun – Ünye ) 

https://goo.gl/maps/oQCf1SFJjkgSt4U38 

 

İstanbul Mehmetçik Vakfı Opet’te buluşup sürüş öncesi açılış konuşmasıyla sabah erken saatte başlayan 

sürüşümüz planlandığı üzere yaklaşık 790 km sürdü.  

 

Saat 08:00’da hareket ettiğimiz, yaklaşık 7 saatlik sürüş ve 4,5 saatlik mola süresiyle toplamda 11,5 saatlik 

yolculuğumuz konaklayacağımız Ramada Resort by Wyndham Ünye’de saat 19:30 gibi tamamlandı. 

Öğle yemeğimizi Osmancık/Çorum’da Shell Ahmet Hendek 

Tesisinde Köfteci Yusuf’ta yedikten sonra yine aynı tesis içerisinde 

bulunan lokumcuda kahvelerimizi içtik ve kısa bir sohbet ettik. 

Lokumcunun sahibi de motosiklet kullanıcısı olması ve sıcak 

yaklaşımı akıllarda kalan hoş bir seda bıraktı. 

 

Akşam yemeğimiz otele yaklaşık 700 mt uzaklıkta olan Sofra isimli 

bir restaurantta yedik. Fiyat ve lezzet açısından gayet memnun 

kaldığımız, üstü açık ve güzel bir restauranttı.  

İlk günümüzü, otele varmak ve sonraki güzel rotalara bir adım daha yaklaşmak için yaptığımız hecanlı, 

keyifli ve uzun bir sürüş günü olarak özetleyebiliriz.  

Yol Samsun – Ünye arası kalabalık // Radarlı yol // Mesafe uzun // Asfalt kalitesi güzel. 

Otel  Temiz ve güzel. Erken gelinirse havuz ve deniz imkanlarından yararlanılabiinir // Otopark var. 

Hava  22 – 30 derece aralığında ve güneşli güzel bir gündü. 

Yemek  Öğle ve akşam yemekleri güzeldi // Fiyat – performans dengesi yerindeydi. 

Günün En iyileri  Öğle yemeği sonrası aynı tesiste bulunan lokumcuda kahve + lokum + sohbet 

Günün En Kötüleri  Öğle yemeği hafif yenmediği için yemek sonrası sürüş ilk molaya kadar zorladı. 

 

https://goo.gl/maps/oQCf1SFJjkgSt4U38
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2.Gün – Ünye/Ordu – Giresun – 13.08.2022  

( Ünye - Fatsa - Perşembe Yaylası - Bolaman- Yason Burnu – Boztepe – Ordu - Giresun ) 

kalkış: RAMADA RESORT BY WYNDHAM UNYE varış: Giresun Sedef Otel - Google Haritalar 

 

 

 

Ramada Resort by Wyndham Ünye’den 09:30 da hareket ettiğimiz yaklaşık 5,5 saatlik sürüş ve 4 saatlik 

mola süresiyle toplamda 9,5 saatlik yolculuğumuz konaklayacağımız Giresun, Sedef Otel’de saat 19:00 

gibi tamamlandı ve sürüşümüz planlandığı üzere yaklaşık 280 km sürdü.  

Gün içerisinde; sahil boyunca uzanan açık-geniş-uzun, iç kesimlerde ise (özellikle Perşembe Yaylası 

çıkışı) dar-kısa virajlar sayesinde keyifli bir sürüş günü oldu. Asfalt kalitesi gerçekten güzel ve güvenliydi.  

Hava sıcaklığı sahil bölgesinde 28 dereceleri bulsada, iç kesimlerde 20 derecelere inen hava sıcaklıklarıyla 

sürdük. Hava yer yer kapalı olsa da günün büyük bir kısmını güneşli ve açık havada geçirdik. 

 

Muhteşem doğa ve keyifli virajlar sonunda öğle yemeği için 

daha önceden planladığımız Güleç Izgara’ya geldik.  

Buranın kuzu pirzolasını çok övmüşlerdi ve biz de denedik, 

gerçekten övgüyü ve denenmeyi hakeden mükemmel bir lezzet. 

Kesinlikle tavsiyemizdir. 

Uyarmak isterizki gelir gelmez siparişinizi verin, ızgara hiç 

boş kalmuyor, sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz.       

Ayrıca beklerken hemen etrafta bulunan Küçük bir Pazar yeri 

var ve buradan hediyelik eşya da alabilirsiniz. 

https://www.google.com.tr/maps/dir/RAMADA+RESORT+BY+WYNDHAM+UNYE/DE%C4%9E%C4%B0RMENYANI+Sosyal+Tesisleri/PER%C5%9EEMBE+YAYLASI/Bolaman,+Bolaman+Kalesi,+Fatsa%2FOrdu/%C3%87aytepe,+Yason+Burnu,+Per%C5%9Fembe%2FOrdu/Per%C5%9Fembe,+Ordu/Nizamettin,+Radisson+Blu+Hotel,+Ordu,+Boztepe+K%C3%BCmevleri+Mevkii,+Alt%C4%B1nordu%2FOrdu/Sultan+Selim,+Giresun+Sedef+Otel,+%C5%9Eair+Can+Sokak,+Merkez%2FGiresun/@40.8795705,37.2674676,9z/data=!3m1!4b1!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x4062bbec98026c41:0xf93aea9c2db99a9!2m2!1d37.2697992!2d41.1433832!1m5!1m1!1s0x407d2bec851a97b1:0x8124521aea92be1e!2m2!1d37.4644184!2d40.7805211!1m5!1m1!1s0x407cdf96b31d3831:0x2f68b835df97b200!2m2!1d37.2944918!2d40.6274329!1m5!1m1!1s0x4062c358607b0027:0xb2890f250feb4b2a!2m2!1d37.5915671!2d41.0366448!1m5!1m1!1s0x4062e91950561c2f:0x25a5d7cdfd4778e1!2m2!1d37.682341!2d41.1337485!1m5!1m1!1s0x4062e73f2ad8bc87:0xcca3cc5f52620bb0!2m2!1d37.773469!2d41.067089!1m5!1m1!1s0x4063206b864b4345:0x475244bfc5f2a233!2m2!1d37.8572807!2d40.9887428!1m5!1m1!1s0x40636c51a13946f1:0x57b67f50c9b7a1e2!2m2!1d38.3859882!2d40.9176616!3e0?hl=tr
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Yemek sonrası yaklaşık 3 dk’lık bir sürüş ile aşağıdaki 

muhteşem doğa ve manzaraya ulaşabiliyorsunuz.  

 

Burada güzel hatıra fotoğrafları çektirebilir, yemek sonrası 

yanınıza alacağınız termos kahve-çay ile manzara ve 

doğanın eşsiz güzelliklerinde keyif yapabilirsiniz.  

 

Turist kafileleri dolayısıyla insan sirkülasyonu fazla olsa da 

muhakkak görülmesini tavsiye ettiğimiz yerler 

arasındadır. 

 

 

 

 

 

Bu alanda motosikletinizi güvenli park edeceğiniz yer bulunmaktadır maalesef gıda-su gibi ihtiyaçlarınızı 

karşılayabileceğiniz bir imkan bulunmamaktadır. Bundan dolayı da tedarikli olmanızı tavsiye ederiz ki 

hayal kırıklığına uğramayın. 
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Perşembe yaylasından sonraki durağımız Uzun Saçlının Yeri  oldu. Güzel manzarası eşliğinde çay keyfi 

gerçekten iyi geldi. Fiyatlar beklentimizin üzerinde olsa da iyi bir manzara ve dinlenmek için uğramanızı 

tavsiye ederiz. 

 
 

 

Bir sonraki durağımız ise Yason Burnu. Yason burnunun önü taşlık olmakla beraber, burada gemiler 

durabilmektedir. Yason adı, Argonotlar'la beraber burada karaya çıkan Yason’dan kalmıştır. Burunun alt 

tarafında 'Panaya' adında eski manastır/kilise vardır. Çaytepe sınırları içinde olan yarımada üzerinde 

Panaya Kilisesi yer alır.  

 

 
 

Bu kilise, 1868'de yörede yaşayan Rumlar ve Gürcüler tarafından yaptırılmış olup, mimarisi gayet özelliklidir. 

Yason burnu, esasen çok eski bir yerleşim yeridir. MS 3. yüzyılda Hıristiyanlar, Giresun'da İsa’nın doğumunu 

kutladıktan sonra buraya gelerek 'Işıklar Bayramına' katılırlarmış. 

 

Bu yarımada, Argonotların İason önderliğinde Altın Post'u arama hikâyelerinin anlatıldığı Argonautika 

Efsanesiyle de ünlüdür. ( Kaynak : Yason Burnu - Vikipedi (wikipedia.org) ) 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yason_Burnu
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Güzel ve keyifli bir günün ardından saat 

19:00 gibi otelimize varıyoruz ve akşam 

yemeği için daha önce planladığımız 

Şoray Balık’a gitmek için lobide 

buluşuyoruz.  

 

Taksi ile ulaşımı (yaklaşık 100 TL taksi 

ücreti ) sağladığımız restaurantta ızgara 

ve buğulama seçenekleri bulunmakta, 

ayrıca garnitür olarak masaya gelenler de 

oldukça iyi.  

Giresun’da yaşayanların da tercih ettiği 

alkolsüz bir balık restaurantı. 

 

Şoray Balık’ta muhakkak buğulamayı 

denemenizi tavsiye ediyoruz ki masanın 

tamamı bu konuda hemfikir kaldı, günün 

en fazla akılda kalanları arasında da 

yerini aldı.       

 

Yer bulma konusunda çok zorlanılacağını 

düşünmüyorum fakat yine de 

rezervasyon yaptırırsanızı tavsiye 

ediyoruz. Şoray Balık ve otelimiz Sedef 

Otel arası yaklaşık 10 km mesafededir. 

 

 

 

 

Yol Sahil yolu geniş virajlarlı // Perşembe Yaylası çıkışı dar ve virajlı // Asfalt kalitesi güzel 

Otel  Temiz ve güzel odaları yanısıra personelleri ilgili // Merkezi bir yerde // Kapalı otoparkı var. 

Hava 20 – 28 derece aralığında, yer yer kapalı yerler olsa da çoğunlukla güneşli güzel bir gündü. 

Yemek Öğle ve akşam yemekleri mükemmeldi // Fiyat – performans dengesi yerindeydi. 

Günün En iyileri Perşembe yaylası “Kuzu Pirzola” + Akşam yemeği “Balık Buğulama” + Yoson Burnu 

Günün En Kötüleri Bugün aklımızda kötü bir şey kalmadı 😊 
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3.Gün – Giresun – Arsin/Trabzon – 14.08.2022  

( G,resun – Tirebolu - Kürtün - Zigana Geçidi -Hamsiköy - Sümela Manastırı – Arsin/Trabzon ) 

https://goo.gl/maps/acguiPjNjUZb1ges6 

 

Giresun, Sedef Otel’den 09:00 da hareket ettiğimiz yaklaşık 5 saatlik sürüş ve 4,5 saatlik mola süresiyle 

toplamda 9,5 saatlik yolculuğumuz konaklayacağımız Trabzon, Lost ( Lort ) Otel’de saat 18:30 gibi 

tamamlandı ve sürüşümüz planlandığı üzere yaklaşık 301km sürdü.  

 

Hava sıcaklığı gün içerisinde bir hayli değişkenlik göstererek 18 – 31 derecelerde seyretti. Yer yer kapalı 

olan hava sürüş yapmadığımız ve Sümela Manastırı ziyaretmiz esnasında hafif yağış bıraksa da, sürüş 

esnasında bizi ıslatmadı      .  

 

Asfalt kalitesi gün boyunca güzeldi 

fakat özellikle Tirebolu – Zigana 

arası kaliteli asfalt, geniş ve güzel 

virajlar gün içerisinde yol adına 

bizlerin aklına kazınan zamanlar 

oldu.  

Ayrıca Zigana Tüneli önünde güzel 

bir hatıra pozu güzel de oldu 

 

Öğle yemeğimizi eşiz doğa manzarası, alabildiğine yeşil 

ve temiz hava eşliğinde Hamsiköy’de yedik. Hem 

Hamsiköy’e çıkış güzergağı, hem de yemekleri bizlere iyi ki 

geldik dedirtti. Özellikle fırın sütlaçı muhakkak 

denemelisiniz.  

Yabancı turist yoğunluğu kendinizi biraz yabancı 

hissetmenize neden olsa da gitmenizi kesinlikle tavsiye 

ederiz. 

 

https://goo.gl/maps/acguiPjNjUZb1ges6
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Yemek sonrası bu 

rota içerisinde bu 

coğrafyada olup da 

muhakkak 

gidilmesi gereken 

yerlerden biri de 

Sümela Manastırı. 

Motosikletlerinizi 

yukarıya kadar 

çıkaramıyor olsanız 

da, tesisin düzenli 

ve güvenli olan 

otoparka bırakıp, 

yukarıya servislerle 

ulaşım sağlıyorsunuz.Bu süre zarfında karşılaşmadığımız Yağmur, 

motosikletlerimizi park etmemiz ile birlikte bize merhaba dedi      . 

Seyehat boyunca motosiklet üzerinde giymediğimiz yağmurluklarızı bu 

ziyaretimiz esnasında giydik. 

Sümela Manastırı (Yunanca: Panagia Sumela (Παναγία Σουμελά) veya Theotokos Sumela), Trabzon ilinin 

Maçka ilçesindeki Altındere vadisi sınırları içerisinde yer alan Meryem Ana Deresi'nin (Antik Yunanca 

adı: Panagia) batı yamaçlarında yer alan, Kara (Antik Yunanca adı: Mela) tepesinin üzerinde ve deniz 

seviyesinden 1.150 m yükseklikte konumlanmış Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksidir. 

Kilisenin MS 365-395 tarihleri arasında inşa edildiği sanılmaktadır. ( Kaynak: Sümela Manastırı - Vikipedi (wikipedia.org) ) 

 

 

 

 

 

 

Son derece keyifli bir günün ardından saat 18:30 gibi otelimize varıyoruz ve 19:45’de akşam yemeği için 

lobide buluşup daha önce planladığımız, otele araçla yaklaşık 15 dk uzaklıkda Araklı’da bulunan Enver 

Usta Ocakbaşı’na taksi ile ulaştık. Yemeklerin lezzetleri ve çalışanların misafirperverlikleri dışında sunum 

ve ilgileri önemli ve güzel bir detaydı. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. 

 

Yol Tirebolu – Zigana arası kaliteli ve geniş güzel virajlar mevcut. // Genelde asfalt kalitesi güzel 

Otel  Otel beklettimizin çok altında, yenilenme aşamasında, merkeze uzak // Tavsiye edemiyoruz. 

Hava 18 – 31 derece, sadece sürüş yapmadığımız Sümela Manastırı ziyaretimiz esnası yağışlıydı,  

Yemek Öğle ve akşam yemekleri mükemmeldi // Fiyat – performans dengesi yerindeydi. 

Günün En iyileri Araklı’da Enver Usta Ocakbaşı. Yemeklerinin lezzeti yanısıra personelin anlatım şekli ve ilgisi. 

Günün En Kötüleri Otel // Taksinin taksimetreyi duraktan açması, otele geldiğinde taksimetre 80 TL idi. 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmela_Manast%C4%B1r%C4%B1
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4.Gün – Arsin/Trabzon – Hopa/Artvin – 15.08.2022  

( Arsin/Trabzon – Araklı - Aydıntepe - Bayburt - Uzungöl - Of – Rize - Hopa/Artvin ) 

https://goo.gl/maps/u25KxUZaLJPKSaES6 

 

Arsin/Trabzon, Lost ( Lort ) Otel’den 

saat 09:00 da hareket ettiğimiz 

yaklaşık 6 saatlik sürüş ve 5 saatlik 

mola süresiyle toplamda 11 saatlik 

yolculuğumuz konaklayacağımız 

Hopa/Artvin Nana Otel’de saat 20:00 

gibi tamamlandı ve sürüşümüz 

yaklaşık 351 km sürdü.  

Gün içerisinde; farklı yol koşullarıya 

asfalt ve stabilize hatta offroad 

diyebileceğimiz orta düzey zorlukta, 

sıkı zemin ve firketelerden oluşan 

maceralı bir bölümün de olduğu 

macera ve heyecan dolu mükemmel 

bir sürüş günü gerçekleştirmiş olduk. 

Hava sıcaklığı 18 - 32 derecelerde 

yüksek değişkenlikte, yer yer sisli ve 

çok hafif serpinti şeklinde çok kısa 

süreli yağışın olduğu hava koşullarında sürdük. Bu kadar değişken hava koşullarında sürmenin farklı ve 

güzel bir deneyim olduğunu belirtmeden geçmek istemeyiz. 

 

Bu rotaya alternatif olabilecek rotayı da paylaşmak isteriz : https://goo.gl/maps/HSP9puASrk88SrsQ8 

 

Bugün daha önceki günlerden farklı olarak kahvaltımızı otelde değil 

Trabzon Pazarkapı mevkiinde bulunan Akın Pide de muhteşem bir 

pide ile yaptık. Zaman kaybını göz önünde bulundurmalısınız       

Farklı pide çeşitlerinin bulunduğu pide salonu aynı zamanda ekmek fırını 

olarak da faaliyet göstermektedir. 

Sabah sabah pide yenir mi? 

Çok ağır gelir? demeyin ve 

muhakkak denemenizi tavsiye 

ederiz, pişman olmayacağınız 

biz deneyerek ve büyük bir 

özlemle söyleyebiliriz.            

 

 

https://goo.gl/maps/u25KxUZaLJPKSaES6
https://goo.gl/maps/HSP9puASrk88SrsQ8
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Sabah kahvaltımızı pide ile yaptıktan sonra güzel rotanın keyfini çıkardık ve öğle yemeği yemeden günü 

tamamladık      .  

Stabilize yol için orta zorluk derecesinde, tecrübe gerektiren, sıkı toprak olmasına ragmen, yolun dar ve 

firketelerden oluşmasının yanısıra sis ve hafif yağış ile birlikte zorlu fakat son derece keyifli ve güzel bir 

deneyim sizi bekliyor diyebiliriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu keyifle bir o kadar da zorlu olan günün ardından otelimize gitmeden akşam yemeğimizi de Çayeli 

Yenipazar’da bulunan Lale Lokantası’nda yedik. Lokantada, kuru fasülye, kavurma, sarma ve laz böreği 

gibi son derece lezzetli Karadeniz mutfağına özgü lezzetlerle yemeğinizi yiyeceğiniz ve tavsiye 

edebileceğimiz bir lokantadır. Motosikletinizi lokantanın karşısında bulunan otoparka park edebilirsiniz. 

 

Yemek sonrası otelimize saat 20:00 sularında vardık ve akşam günün değerlendirmesi için lobide toplanıp, 

güne dair istişarelerimizi yaptık. 

 

Yol Araklı–Aydıntepe güzel virajlar ve iyi asfalt // Stabilize, orta seviye zorlukta 

Otel  Güzel, temiz ve tavsiye edebileceğimiz bir otel. Özel otoparkı yok ama otel önü müsait/güvenli 

Hava 18-32 derecelerde, yer yer sisli ve çok hafif serpinti şeklinde çok kısa süreli yağışlı, genel açık 

Yemek Kahvaltı pide mükemmel // Akşam yemeği kaliteli ve lezzetli 

Günün En iyileri Stabilize, orta seviye zorluktaki maceralı yol 

Günün En Kötüleri Uzungöl kalabalığı ve yabancı turist istilası 

 

 

 



                           Doğu ve Karadeniz Turu – 12-21 Ağustos 2022 - Tur Raporu 
 

 

 

Pa
ge

1
2

 

5.Gün – Hopa/Artvin – Şavşat/Artvin – 16.08.2022  

( Hopa - Borçka - Macahel - Artvin – Eskikale – Şavşat ) 

https://goo.gl/maps/VDiyFcohfe112EsK8 

 

 

Hopa/Artvin Nana Otel’den 09:30 da hareket ettiğimiz yaklaşık 5 saatlik sürüş ve 4,5 saatlik mola süresiyle 

toplamda 9,5 saatlik yolculuğumuz konaklayacağımız Şavşat/Artvin, Veliköy Han Konakları’nda saat 

19:00 gibi tamamlandı ve sürüşümüz planlandığı üzere yaklaşık 245 km sürdü.  

 

Hava sıcaklığı gün içerisinde yine bir hayli değişkenlik göstererek 19 – 34 derecelerde seyretti fakat yağışsız 

ve açık bir hava sayesinde keyifli bir sürüş oldu.  

 

 

Rota boyunca kapalı, açık, geniş ve dar diye 

tanımlayabileceğimiz viraj türleriyle otelinize 

mutlulukla varacağınızı söyleyebiliriz. 

 

 

Bu turun en virajlı rotası olarak adlandırabiliriz. 

Şaşırtıcı ve memnun edici kaliteli asfalt gerçekten 

sürüş kalite ve güvenliğini üst seviyeye taşırken 

aldığınız sürüş sonunda rotadan aldığınız haz da aynı 

seviyede artmaktadır.  

 

 

 

https://goo.gl/maps/VDiyFcohfe112EsK8
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Öğle yemeğimizi Macahel Gürcü yemekleriydi ve kesinlikle denenmeye değer lezzetlerin olduğu, 

muhteşem manzarası olan güzel bir tesis. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borçka Karagöl Tabiat Parkı muhteşem bir manzara ve ülkemizin bilmediğimiz güzelliklerini bizlere 

gösteren bir güzellikte. İçerisinde içecek ve yiyecek de bulacağınız tesiste güzel zaman geçireceğinizi ve 

“nefes alacağınızı” söyleyebiliriz. Muhakkak gidilmesi gereken ve tavsiye ettiğimiz bir yer oldu. 

 

 

 

, 
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Gün sonunda bizi bekleyen muhteşem bir tesis ve huzur vardı. Bu rotada otantik ve huzur içerisinde 

kalabileceğiniz ve kesinlikle konaklanması gereken bir tesis. Akşam yemeği için otel bünyesinde 

yiyebilirsiniz fakat bir tavsiye olarak akşam yemeği için önceden istediğiniz bir özel yemek varsa belirtmenizi 

söyleyebiliriz. Son derece ilgili ve sıcak kanlı olan tesis sahibi ve çalışanları huzurla konaklamanızı 

sağlamaktadırlar. Akşam yakılan ateş başında çay keyfi de günün kapanışını bir hayli güzelleştirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yol Kaliteli asfalt // kapalı, açık, geniş ve dar virajlar // Turun en virajlı rotası 

Otel  Doğa içerisinde, temiz, mükemmel bir dinleneceğiniz bir tesis 

Hava 19-34 derecelerde, yağışsız ve açık bir hava 

Yemek Öğlen Gürcü yemekleri kesinlikle denenmeli // Akşam otelde ateş ve yemek 

Günün En iyileri Muhteşem virajlar + Otel 

Günün En Kötüleri Bugün de aklımızda kötü bir şey kalmadı 😊 

 

 

 



                           Doğu ve Karadeniz Turu – 12-21 Ağustos 2022 - Tur Raporu 
 

 

 

Pa
ge

1
5

 

6.Gün – Şavşat/Artvin – Erzurum – 17.08.2022  

( Şavşat - Kocabey - Sahara Yaylası - Ardahan - Göle - Oltu – Erzurum ) 

https://goo.gl/maps/Xra9wZpQRDqdRrVp8 

 

Şavşat/Artvin, Veliköy Han 

Konakları’nda 10:00’da hareket ettiğimiz 

yaklaşık 4 saatlik sürüş ve 1,5 saatlik 

mola süresiyle toplamda 5,5 saatlik 

yolculuğumuz konaklayacağımız 

Erzurum  Otel Zade’de saat 15:30 gibi 

tamamlandı ve sürüşümüz yaklaşık 300 

km sürdü.  

Hava sıcaklığı 25 - 35 derecelerde 

yağışsız ve sıcaklığı hissettiğimiz 

seviyelerdeydi. Yer yer yüksek sıcakla 

karşılaştık.  

Bu günün enlerine girmeyi sonuna kadar 

hake den ve kesinlikle gitmenizi tavsiye 

ettiğimiz bir diğer güzellik de Karagöl 

Sahra Milli Parkı ( Karagöl, Şavşat ilçe 

merkezinin 45 km. kuzeyinde yer 

almaktadır. Sahara yaylası ise ilçe 

merkezine 17 km. uzaklıktadır. Karagöl 

ve çevresinde genel olarak paleojen ve 

neojen arazileri yer alır. Kaynak: Karagöl-

Sahara Millî Parkı - Vikipedi (wikipedia.org) ) Sabah 

otelinizden çıktıktan sonra kahvenizi içip 

günün güzelliklerine kendinizi hazırlamak 

için muhteşem bir yer. Aynı zamanda konaklama da yapılabiliyorsunuz. 

 

https://goo.gl/maps/Xra9wZpQRDqdRrVp8
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karag%C3%B6l-Sahara_Mill%C3%AE_Park%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karag%C3%B6l-Sahara_Mill%C3%AE_Park%C4%B1
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Günün rotasında bulunan ve Transfagaraşan’ı ( Transfăgărășan veya DN7C, Romanya'nın Karpat 

Dağları'nın güney kesiminden geçen bir dağ yoludur. Piteşti yakınlarında bulunan Bascov köyü yakınlarında 

başlamaktadır ve DN1 ve Sibiu arasındaki kavşağa, ülkenin en yüksek zirveleri olan Moldoveanu ve 

Negoiu'ya 90 km uzanmaktadır. Yol, Transalpina'dan sonra ülkenin ikinci en yüksek asfalt yolu olup adını 

Făgăraș Dağları'ndan almaktadır.Kaynak:Transfăgărășan - Vikipedi (wikipedia.org) ) aratmayacak güzellikte, sürüş keyfini 

üst seviyede alabileceğiniz Sahara Geçidi günün enleri arasında girmeyi başarıyor. 

 

Bu gün sürüşümüzü erken tamamlamak için planlama yaptık ki şehir merkezinde bulunan ve otelimize 

yürüme mesafesinde olan tarihi miraslarımızı ziyaret ettik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Çifte Minareli Medrese (Erzurum) - Vikipedi (wikipedia.org)                                                                    Yakutiye Medresesi - Vikipedi (wikipedia.org) 

 

 Rüstem Paşa Kervansarayı, 

Erzurum kentinde bulunan 16. yüzyıl 

yapısı bir kervansaraydır. “Rüstem 

Paşa Bedesteni” veya “ Taş Han” 

olarak da adlandırılır. Dikdörtgen bir 

avlu çevresinde sıralanmış odalardan 

oluşan iki katlı bir yapıdır. Kanuni’nin 

damadı ve sadrazamı Damat 

Rüstem Paşa tarafından 1554- 1561 

yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Keyifle dolaşıp, hediyelik eşya alabileceğiniz güzel bir yer. 

                                                                        Rüstem Paşa Kervansarayı (Erzurum) - Vikipedi (wikipedia.org) 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Transf%C4%83g%C4%83r%C4%83%C8%99an
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ifte_Minareli_Medrese_(Erzurum)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yakutiye_Medresesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstem_Pa%C5%9Fa_Kervansaray%C4%B1_(Erzurum)
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Erzurum’a gelip akşam yemeği olarak tahmin edeceğiniz üzere Cağ Kebabı yedik tabiki      . Şehrin her 

yerinde, yol üzerinde bir çok kebapçıya rastlamak mümkün fakat biz tavsiye üzerine salaş fakat son derece 

lezzetli kebaplarını yediğimiz Şenyurt Kebap’a gittik. Yemek ardından Erzurum’un bir diğer meşur lezzeti 

olan Kadayıf Dolmasının da tadına baktık ve tanına doyamadık. ( Adres : Alipaşa Mahallesi, 1. Mezarlık Sk. No:3, 

25040 Yakutiye/Erzurum ) 

 

 

 

 

 

 

 

Yemek sonrası bir hayli enerji ve kalori topladıktan sonra otele gitmeden şehir içinde yürüyerek tur atmaya 

karar verdik ve gezintimiz esnasında çok güzel, müzikli bir aile çay bahçesi olan İstanbul Kapı çay 

bahçesine rastladık ve çaylarımızı keyifle içip, otelimize yürüyerek ulaştık.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yol Geniş, virajlı ve keyifli bir yoldu. 

Otel  Şehir içinde, temiz ve yeterli. Tek kusuru otoparkı yok fakat otel önünde uygun yer düzenlendi 

Hava 25-35 derecelerde, yağışsız ve açık bir hava 

Yemek Akşam salaş fakat lezzetli bir cağ kebap yenildi 

Günün En iyileri Sahara geçidi ( Transfagaraşan’I kesinlikle aratmıyor ) + Karagöl Sahara Milli Parkı 

Günün En Kötüleri Bugün de aklımızda kötü bir şey kalmadı 😊 

 

 

 

 



                           Doğu ve Karadeniz Turu – 12-21 Ağustos 2022 - Tur Raporu 
 

 

 

Pa
ge

1
8

 

7.Gün – Erzurum – Tunceli – 18.08.2022  

( Erzurum - Kargın - Pülümür - Hengivar - Tunceli ) 

https://goo.gl/maps/C5zJacRYsbCsitjm6 

 

Erzurum Otel Zade’den 09:00 da hareket ettiğimiz yaklaşık 3,5 saatlik sürüş ve 5,5 saatlik mola süresiyle 

toplamda 9 saatlik yolculuğumuz konaklayacağımız Tunceli, Ayrılık Vadi Butik Otel’de saat 18:00 gibi 

tamamlandı ve sürüşümüz planlandığı üzere yaklaşık 250 km sürdü.  

Gün içerisinde; Pülümür Nehri boyunca uzanan virajlar ve kaliteli asfalt sayesinde bu güne özel kısa ama 

çok keyifli bir sürüş oldu  

Erzurum’a gelip de göremeden gidilmeyecek en önemli yerlerden biri olan Kongre Binasını ziyeretimiz 

bizleri son  derece gururlandırırken, gözlerimizin dolmasına engel olamadık açıkcası. Tekraren başta Ulu 

Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yoldaşlarını saygı, minnet, özlem ve şükranla 

anıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/C5zJacRYsbCsitjm6
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Kongre Binası ardından Nene Hatun - Aziziye Taybalarındaydık ve görmenizi kesinlikle tavriye ediyoruz. 
Aziziye Tabyaları Sultan Abdülaziz 'in emriyle Erzurum Valisi Müşir Fosfor Mustafa Sıtkı Paşa 

tarafından Topdağı'nda yaptırılmıştır. Gazi Ahmed Muhtar Paşa emrindeki Osmanlı Ordusu nun 27 Ekim, 

1877 de Ruslara karşı geri çekilmesi üzerine Aziziye Tabyalarında Osmanlı Ordusu ile omuz omuza veren 

Erzurum halkı, başarılı bir savunma vererek Rusları geri püskürtmüştür. Söz konusu Erzurum savunması 

dünya kamuoyunda yankı bulmuştur. Kahraman Erzurum'lu kadınların temsilcisi olarak günümüzde kabul 

gören Nene Hatun, Türk tarihinde "93 Harbi" diye adlandırılan 1878 yılındaki Türk-Rus savaşında 

destanlaşan yiğit, kahraman bir Türk kadını, Türk anasıdır. Aziziye Tabyalarında Ruslara karşı silah 

olarak kullandığı satırı ile bütünleşen yüreği, o'nu adeta destanlaştırmıştır. Kaynak: Erzurum Tabyaları - Vikipedi 

(wikipedia.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzurum’da ki ziyaretlerimiz sonrasında Tunceli’ye doğru yola çıktık ve Pülümür Vadisi bizi tüm ihtişamı 

ve güzelliği ile karşıladı. Vadiye girer girmez sürüş keyfinizi üst düzeye çıkaracak virajlar ve manzara bu 

günün enleri arasına kesinlikle girmeyi hak ediyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu güzel yolun ardından hem öğle yemeğimizi yemek, hem de 1 haftadır yaptığımız keyifli yorgunluğumuzu 

Tunceli’nin soğuk sularında atmak için otelimize yaklaşık 5 dk mesafede bulunan Kara Haydar’ın yerine 

gittik. Önce kıyafetlerimizi değiştirip ortama uygun hale geldik      . Son derece keyifli ve dinlendiğimiz bi rara 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Erzurum_Tabyalar%C4%B1#:~:text=Aziziye%20Tabyalar%C4%B1%20ve%20Nene%20Hatun,-Erzurum%20Aziziye%20Tabyas%C4%B1&text=Gazi%20Ahmed%20Muhtar%20Pa%C5%9Fa%20emrindeki,savunma%20vererek%20Ruslar%C4%B1%20geri%20p%C3%BCsk%C3%BCrtm%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erzurum_Tabyalar%C4%B1#:~:text=Aziziye%20Tabyalar%C4%B1%20ve%20Nene%20Hatun,-Erzurum%20Aziziye%20Tabyas%C4%B1&text=Gazi%20Ahmed%20Muhtar%20Pa%C5%9Fa%20emrindeki,savunma%20vererek%20Ruslar%C4%B1%20geri%20p%C3%BCsk%C3%BCrtm%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr.
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oldu bizler için de. Eğer soğuk suda yüzmeyi sevmiyorsanız bile, muhakkak dinlenmek için durmanızı 

tavsiye ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu güzel ve eğlenceli vakit ardından yeniden kıyafetlerimizi giyip otelimize geçiyoruz. Otel son derece 

temiz, hizmeti kaliteli, güzel, güvenli ve huzurlu bir ortam ile bizi karşılıyor. Otel’de 4 adet taş ev 

bulunmaktadır. 
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Bu güzel otelden çok da ayrılmak istemesek de şehir merkezini de merak ettiğimiz için otele taksi çağırdık 

( merkezde olan Şaroğlu Otel’de tercihiniz olabilir )  ve merkeze akşam yemeğine Ot Cafe’ye  gittik. Şehir 

merkezini görünce gerçekten de zihnimizde oluşturduğumuz Tunceli’den farklı ve güzel bir Tunceli ile 

karşılaştığımızı itiraf etmemiz gerekiyor. Ot Café’de muhakkak Yoğurtlu Kavurma yemenizi tavsiye 

ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yol Kaliteli asfaltı, harika doğa ve güzel virajlar. ( Özellikle Pülümür vadisine girer girmez ) 

Otel  Temiz, hizmeti güzel, güvenli ve huzurlu bir oteldi. Motosikletler otel içerisine park ediliyor. 

Hava 38 derecelere çıkan; sıcak ve açık bir hava vardı 

Yemek Öğlen Kara Haydar’ın yeri // Akşam Ot Kafe  

Günün En iyileri Erzurum Kongre Binası + Pülümür Nehrinde suya girmek 

Günün En Kötüleri Ne güzel ki bugün de aklımızda kötü bir şey kalmadı 😉 
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8.Gün – Tunceli – Kemaliye/Erzincan – 19.08.2022  

( Tunceli - Munzur Gözeleri /Ovacık - Hozat - Çemişgezek- Kemaliye/Erzincan ) 

https://goo.gl/maps/7YY8p5bYvSk3fSt99 

 

Tunceli, Ayrılık Vadi Butik Otel’den 09:30 da hareket ettiğimiz yaklaşık 6 saatlik sürüş ve 3,5 saatlik mola 

süresiyle toplamda 9,5 saatlik yolculuğumuz konaklayacağımız Kemaliye/Erzincan, Bozkurt Otel’de saat 

19:00 gibi tamamlandı ve sürüşümüz planlandığı üzere yaklaşık 365 km sürdü. 

Gün içerisinde; Tuceli – Ovacık arası sarp kayalıkların arasından Ovacık’a kadar iyi asfalt ve manzara 

eşliğinde, Ovacık – Cemişgezek arasında orta düzey ve kalitede yol şartlarında ve Cemişgezek – Kemaliye 

arasında mükemmel virajlar ve manzara esliğinde sürüşümüzü tamamladık. Bu gün viraj ve manzaraya 

doyduk      . 

Öğle yemeğimizi Munzur Gölünde Munzur Baba’nın Yeri’nde yedik. Yemek öncesi muhakak ziyaret 

edilmesi gereken Munzur Gözeleri’nde güzel vakit geçirdik, buz gibi sulardan içtik ve bol bol da fotoğraf 

çekildik. Akabinde mükemmel bir alabalık ile yemeğimizi tamamlayıp sürüş için hazırlıklarımızı yaptık vey 

ola çıktık. 

 

https://goo.gl/maps/7YY8p5bYvSk3fSt99
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Munzur Gözeleri’nden sonra mükemmel doğa ve virajlar eşliğinde otelimize Kemaliye’ye doğru hareket ettik 

ve otelimize yaklaşık 25 km kala Muhsin Yazıccıoğlu Köprüsü’nde hatıra fotoğrafımızı da çekilmeyi ihmal 

etmedik 

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı 

Yılmazlar köyünde doğdu. İlkokula 

doğduğu köyde başladı fakat 

babasının görevi nedeniyle ilk ve 

orta öğrenimini Milas'ta, lise 

öğrenimini Aydın'da tamamladı. 

Adnan Kahveci ile çocukluk ve 

ilkokul arkadaşıdır. Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesini 

tamamladıktan sonra 1968'de 

Aydın'a maiyet memuru olarak 

atandı. 1971-1984 yılları arasında 

sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, 

Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca 

ilçelerinde kaymakamlık görevinde 

bulundu. 1975 yılında da asteğmen 

olarak Kara Kuvvetleri 

Komutanlığında askerlik görevini 

tamamladı. 

1984 yılında 36 yaşında en genç vali 

olarak[1] Tokat Valiliğine atanan 

Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 

1989'da Aydın Valisi olarak göreve 

başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliğine, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliğine, 30 Ocak 2003'te 

de Denizli Valiliğine getirildi.[2] ( Kaynak : Recep Yazıcıoğlu - Vikipedi (wikipedia.org) ) 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu
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Kemaliye’ye varıp otele yerleştikten sonra akşam yemeğimizi otelimizde yedik. Otelde yediğimiz 
kavurmanın tatı hala damağımızda ve Kemaliyede yemek için başka bir yer aramanıza gerek 
olmadığını söyleyebiliriz. 

 

 Kemaliye’de bir yürüyüş yaptık ve Kemaliye ile özleşmiş Lökhane’ye uğrayıp hem tadım yaptık hem 
de  kargolanmak üzere siparişlerimizi verdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Kemaliye'de özellikle kış günlerinde vücuda enerji sağlayabilmesi için tasarlanmış bir üründür. Yörede 
yetişen beyaz dut kurusu ve gene yöreden elde edilen cevizlerin taş dibeklerde uzun süre dövülerek 
macun kıvamına gelmesiyle elde edilen tatlı bir üründür. İçinde dut kurusu ve cevizden başka hiç bir 
madde bulunmamaktadır. Lök yapımında dut ve ceviz oranıyla taş dibekte dövülme süresi ürün 
açısından çok önemlidir. Ürünümüz tamamen geleneksel yöntemlerle üretilerek siz değerli 

takipçilerimizin hizmetine sunulmuştur. (Kaynak: Kemaliye Doğal Yöresel Organik Yalçıner Çiftliği Ürünleri (kemaliyeorganik.com) ) 

 

 

Yol Yer yer yol çalışmalarının olduğu fakat genelde iyi asfalt, güzel viraj ve manzaralı bir rota. 

Otel  Temiz ve güzelbir oteldi. Motosikletler otel karşısında park oluyor. Asansörü yok. 

Hava 40 derecelere çıkan; son derece sıcak ve açık bir hava vardı. 

Yemek Öğlen Munzur Gölünde Alabalık// Akşam otelde kavurma//Her ikisi de kesinlikle tavsiyemizdir.  

Günün En iyileri Munzur gözeleri 

Günün En Kötüleri Cemişgezek – Kemaliye arası yer yer olan yol çalışmaları 

 

 

 

 

 

https://www.kemaliyeorganik.com/Lok,PR-100.html
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9.Gün – Kemaliye/Erzincan – Yozgat – 20.08.2022  

( Kemaliye/Erzincan - Karanlık Kanyon ( Taşyol) - Divriği - Kangal - Sorgun- Yozgat ) 

https://goo.gl/maps/aeY5bzixJF3aMtfw9 

 

Kemaliye/Erzincan, Bozkurt Otel’den 09:00 da hareket ettiğimiz yaklaşık 6 saatlik sürüş ve 3 saatlik mola 

süresiyle toplamda 9 saatlik yolculuğumuz konaklayacağımız Yozgat, Grand Ser Otel’de saat 18:00 gibi 

tamamlandı ve sürüşümüz planlandığı üzere yaklaşık 475 km sürdü. 

Sabah hareket sonrası ilk durağımız çoğu maotosiklet tutkunu için önem arz eden ve hacı olma rotası diye 

anılan, motosiklet tutkunları tarafından kısaca Kemaliye Taşyol olarak bilinen Kemaliye Karanlık Kanyon 

ve Kemaliyeliler Taşyolu oldu. 

Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 

1870'de inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen 

kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı 

tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002'de 

tamamlandı. Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş 

Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye bağladı. 
Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan 

"www.dangerousroads.org" adlı internet sitesince "dünyanın en tehlikeli 

yolu" olarak belirlenen Taş Yolu'nun, Çin'deki dünyaca ünlü "Guoliang 

Tüneli" olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor. 

( Kaynak: Erzincan'da 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen "Taş Yolu" adrenalin tutkunlarını 

bekliyor (ntv.com.tr) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/aeY5bzixJF3aMtfw9
https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/erzincanda-dunyanin-en-zorlu-yollari-arasinda-gosterilen-tas-yolu-adrenalin,oGlnjKAIhEyIiZWGGyLjfQ/_BtDhPLaVk6fK0GpLfkm3g
https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/erzincanda-dunyanin-en-zorlu-yollari-arasinda-gosterilen-tas-yolu-adrenalin,oGlnjKAIhEyIiZWGGyLjfQ/_BtDhPLaVk6fK0GpLfkm3g
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Harika ve heyecanlı bir sürüş ardından “Hacı” olmanın da mutluluğu ile yola koyulduk      . Öğle yemeğimizi 

Sivas’ta Has Döner’de yedik. Yemek salonu gayet büyük, temiz ve yemekleri son derece lezzetli, tavsiye 

edebileceğimiz bir restaurant. Bizim tercihimiz; çorba- döner – köfte – hamaylı tatlısı oldu      .  

Yemek sonrası otelimize doğru hareket 

ettik ve güzel bir coğrafyada yaptığımız 

sürüş sonrası otelimize varıp, yemek 

öncesi lobide toplandık. Akşam 

yemeğimizi daha önce rezervasyon 

yaptırdığımız ve otele yürüme 

mesafesinde olan Zafer Türk Mutfağı 

isimli restaurantta yedik. 

Restaurant ile özdeşleşmik testi 

kebabı siparişimiz olmuştu ve bunun 

için bir hazırlık yapıldığını gördük. 

Masaya gelen ve gruptan bir 

arkadaşımızın bu ritülde yer aldığı 

sunum gerçekleşti ve sunum ile birlikte 

çok güzel de bir hikayesini anlattılar. 

Hikayeyi burada aktarmayacağım ki 

sizzler de gidip yerinde dinleyin      . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yol Kaliyeli asfalt, daha önceki günlere kıyasla daha az viraj vardı 

Otel  Temiz ve güzelbir oteldi. Motosikletler otele ait güvenli alanda park edilebiliyor. Güvenli. 

Hava 35 derecelerde seyreden sıcak ve açık bir hava vardı. 

Yemek Öğlen Sivas Has Döner //Akşam Zafer Türk Mutfağı → testi kebabı / İkiside ömerimizdir.  

Günün En iyileri Akşam yemeğinde testi kebabı servisi ve sunumu. 

Günün En Kötüleri Olumsuzluk yaşamadığımız bir gün daha geçirdik       
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10.Gün – Yozgat – Istanbul – 21.08.2022  

( Yozgat - Kırıkkale - Ankara - Bolu - İstanbul ) 

https://goo.gl/maps/q9krDEwUwC2ckrQh6 

 

Yozgat, Grand Ser Otel’den 08:00 da hareket ettiğimiz yaklaşık 6 saatlik sürüş ve 2 saatlik mola süresiyle 

toplamda 8 saatlik yolculuğumuz son durağımız olan İstanbul’da saat 16:00 gibi tamamlandı ve 

sürüşümüz planlandığı üzere yaklaşık 610 km sürdü. 

 

Turun son günü olması 

nedeniyle hepimizde burukluk 

olsa da, yorucu ama bir o kadar 

da keyifli olan bu zorlu rotayı 

tamamlayacağımız olmanın 

gururuyla yoğunluğu otoban 

sürüşü yaptığımız bir gün oldu. 

Sürüşümüzün sonunda sürüş 

sonu konuşması ardından, tüm 

katılımcıların gözünde 

mutluluklar ile birlikte ve bir 

başka turda görüşebilmek 

dilekleriyle evlerimize doğru 

ayrıldık. 

Tüm katılımcı dostlara 

teşekkülerimizle… 

 

Yol Otoyol sürüşü olarak gerçekleşmiştir. 

Otel  En temiz, en iyi, muhteşem ve karşılaştırılamaz olanıydı.       herkes kendi evine ulaştı. 

Hava 35 derecelerde seyreden sıcak ve açık bir hava vardı. 

Yemek Otoyol üzerinde dinlenme tesisinde yemek yedik. 

Günün En iyileri Güzel bir turu kazasız ve keyifle tamamlamış olmanın gururu. 

Günün En Kötüleri Otoyol sürüşü 

 

 

https://goo.gl/maps/q9krDEwUwC2ckrQh6
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Otel ve Rota Özet Tabloları 

Otel Bilgileri  

Gün Tarih Şehir Otel Adı Web Siteleri / Linkleri 

1 12.08.2022 Ünye / Ordu Ramada Resort By Wyndham 
Ramada Resort by Wyndham Unye | Ordu Otelleri, TR 52300 
(wyndhamhotels.com) 

2 13.08.2022 Giresun Sedef Otel Giresun Sedef Otel 

3 14.08.2022 Arsin / Trabzon Lost ( Lort ) Hotel   

4 15.08.2022 Hopa / Artvin Nana Hotel Nana Hotel Artvin Hopa daki Eviniz.. (nanaotel.com) 

5 16.08.2022 Şavşat / Artvin Veliköy Han Konakları Veliköy Han Konakları | Etstur 

6 17.08.2022 Erzurum Otel Zade Otel Zade Erzurum | Misafir Ağırlama Sanatı 

7 18.08.2022 Tunceli Ayrık Vadi Butik Otel 
Ayrık Vadi Butik Otel & Restoran - Vadideki Eviniz (xn--
ayrkvadibutikhotelrestoran-w5d.com) 

8 19.08.2022 Kemaliye / Erzincan Bozkurt Otel https://www.etstur.com/Bozkurt-Otel 

9 20.08.2022 Yozgat Grand Ser Otel 
YOZGAT GRAND SER HOTEL YOZGAT 
(centralanatoliahotels.com) 

 

Rota Linkleri 

Gün Tarih Çıkış Noktası Varış Noktası Rota Linki 

 

1 12.08.2022 İst_Mehmetcik  Opet Ünye / Ordu https://goo.gl/maps/oQCf1SFJjkgSt4U38 

 

2 13.08.2022 Ünye / Ordu Giresun  Merkez 

kalkış: RAMADA RESORT BY WYNDHAM 

UNYE varış: Giresun Sedef Otel - Google 

Haritalar 

 

 

3 14.08.2022 Giresun  Merkez Arsin / Trabzon https://goo.gl/maps/acguiPjNjUZb1ges6 

 

4 15.08.2022 Arsin / Trabzon Hopa/Artvin 
Rotamız https://goo.gl/maps/u25KxUZaLJPKSaES6 

 

Alternatif https://goo.gl/maps/HSP9puASrk88SrsQ8 

 

5 16.08.2022 Hopa/Artvin Şavşat / Artvin https://goo.gl/maps/VDiyFcohfe112EsK8 

 

6 17.08.2022 Şavşat / Artvin Erzurum https://goo.gl/maps/Xra9wZpQRDqdRrVp8 

 

7 18.08.2022 Erzurum Tunceli https://goo.gl/maps/C5zJacRYsbCsitjm6 

 

8 19.08.2022 Tunceli Kemaliye / Erzincan https://goo.gl/maps/7YY8p5bYvSk3fSt99 

 

9 20.08.2022 Kemaliye / Erzincan Yozgat  https://goo.gl/maps/aeY5bzixJF3aMtfw9 

 

10 21.08.2022 Yozgat Merkez İstanbul https://goo.gl/maps/q9krDEwUwC2ckrQh6 

 

 

               Rapor Detay                                     Foto Detay                                         Link Detay 

 

https://www.wyndhamhotels.com/tr-tr/ramada/ordu-turkey/ramada-resort-by-wyndham-unye/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:52603&iata=00093796
https://www.wyndhamhotels.com/tr-tr/ramada/ordu-turkey/ramada-resort-by-wyndham-unye/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:52603&iata=00093796
http://www.giresunsedefotel.com/index.html
https://www.nanaotel.com/
https://www.etstur.com/Velikoy-Han-Konaklari
http://www.otelzade.com.tr/
http://www.ayrıkvadibutikhotelrestoran.com/
http://www.ayrıkvadibutikhotelrestoran.com/
https://www.etstur.com/Bozkurt-Otel
https://grand-ser.centralanatoliahotels.com/tr/
https://grand-ser.centralanatoliahotels.com/tr/
https://goo.gl/maps/oQCf1SFJjkgSt4U38
https://www.google.com.tr/maps/dir/RAMADA+RESORT+BY+WYNDHAM+UNYE/DE%C4%9E%C4%B0RMENYANI+Sosyal+Tesisleri/PER%C5%9EEMBE+YAYLASI/Bolaman,+Bolaman+Kalesi,+Fatsa%2FOrdu/%C3%87aytepe,+Yason+Burnu,+Per%C5%9Fembe%2FOrdu/Per%C5%9Fembe,+Ordu/Nizamettin,+Radisson+Blu+Hotel,+Ordu,+Boztepe+K%C3%BCmevleri+Mevkii,+Alt%C4%B1nordu%2FOrdu/Sultan+Selim,+Giresun+Sedef+Otel,+%C5%9Eair+Can+Sokak,+Merkez%2FGiresun/@40.8795705,37.2674676,9z/data=!3m1!4b1!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x4062bbec98026c41:0xf93aea9c2db99a9!2m2!1d37.2697992!2d41.1433832!1m5!1m1!1s0x407d2bec851a97b1:0x8124521aea92be1e!2m2!1d37.4644184!2d40.7805211!1m5!1m1!1s0x407cdf96b31d3831:0x2f68b835df97b200!2m2!1d37.2944918!2d40.6274329!1m5!1m1!1s0x4062c358607b0027:0xb2890f250feb4b2a!2m2!1d37.5915671!2d41.0366448!1m5!1m1!1s0x4062e91950561c2f:0x25a5d7cdfd4778e1!2m2!1d37.682341!2d41.1337485!1m5!1m1!1s0x4062e73f2ad8bc87:0xcca3cc5f52620bb0!2m2!1d37.773469!2d41.067089!1m5!1m1!1s0x4063206b864b4345:0x475244bfc5f2a233!2m2!1d37.8572807!2d40.9887428!1m5!1m1!1s0x40636c51a13946f1:0x57b67f50c9b7a1e2!2m2!1d38.3859882!2d40.9176616!3e0?hl=tr
https://www.google.com.tr/maps/dir/RAMADA+RESORT+BY+WYNDHAM+UNYE/DE%C4%9E%C4%B0RMENYANI+Sosyal+Tesisleri/PER%C5%9EEMBE+YAYLASI/Bolaman,+Bolaman+Kalesi,+Fatsa%2FOrdu/%C3%87aytepe,+Yason+Burnu,+Per%C5%9Fembe%2FOrdu/Per%C5%9Fembe,+Ordu/Nizamettin,+Radisson+Blu+Hotel,+Ordu,+Boztepe+K%C3%BCmevleri+Mevkii,+Alt%C4%B1nordu%2FOrdu/Sultan+Selim,+Giresun+Sedef+Otel,+%C5%9Eair+Can+Sokak,+Merkez%2FGiresun/@40.8795705,37.2674676,9z/data=!3m1!4b1!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x4062bbec98026c41:0xf93aea9c2db99a9!2m2!1d37.2697992!2d41.1433832!1m5!1m1!1s0x407d2bec851a97b1:0x8124521aea92be1e!2m2!1d37.4644184!2d40.7805211!1m5!1m1!1s0x407cdf96b31d3831:0x2f68b835df97b200!2m2!1d37.2944918!2d40.6274329!1m5!1m1!1s0x4062c358607b0027:0xb2890f250feb4b2a!2m2!1d37.5915671!2d41.0366448!1m5!1m1!1s0x4062e91950561c2f:0x25a5d7cdfd4778e1!2m2!1d37.682341!2d41.1337485!1m5!1m1!1s0x4062e73f2ad8bc87:0xcca3cc5f52620bb0!2m2!1d37.773469!2d41.067089!1m5!1m1!1s0x4063206b864b4345:0x475244bfc5f2a233!2m2!1d37.8572807!2d40.9887428!1m5!1m1!1s0x40636c51a13946f1:0x57b67f50c9b7a1e2!2m2!1d38.3859882!2d40.9176616!3e0?hl=tr
https://www.google.com.tr/maps/dir/RAMADA+RESORT+BY+WYNDHAM+UNYE/DE%C4%9E%C4%B0RMENYANI+Sosyal+Tesisleri/PER%C5%9EEMBE+YAYLASI/Bolaman,+Bolaman+Kalesi,+Fatsa%2FOrdu/%C3%87aytepe,+Yason+Burnu,+Per%C5%9Fembe%2FOrdu/Per%C5%9Fembe,+Ordu/Nizamettin,+Radisson+Blu+Hotel,+Ordu,+Boztepe+K%C3%BCmevleri+Mevkii,+Alt%C4%B1nordu%2FOrdu/Sultan+Selim,+Giresun+Sedef+Otel,+%C5%9Eair+Can+Sokak,+Merkez%2FGiresun/@40.8795705,37.2674676,9z/data=!3m1!4b1!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x4062bbec98026c41:0xf93aea9c2db99a9!2m2!1d37.2697992!2d41.1433832!1m5!1m1!1s0x407d2bec851a97b1:0x8124521aea92be1e!2m2!1d37.4644184!2d40.7805211!1m5!1m1!1s0x407cdf96b31d3831:0x2f68b835df97b200!2m2!1d37.2944918!2d40.6274329!1m5!1m1!1s0x4062c358607b0027:0xb2890f250feb4b2a!2m2!1d37.5915671!2d41.0366448!1m5!1m1!1s0x4062e91950561c2f:0x25a5d7cdfd4778e1!2m2!1d37.682341!2d41.1337485!1m5!1m1!1s0x4062e73f2ad8bc87:0xcca3cc5f52620bb0!2m2!1d37.773469!2d41.067089!1m5!1m1!1s0x4063206b864b4345:0x475244bfc5f2a233!2m2!1d37.8572807!2d40.9887428!1m5!1m1!1s0x40636c51a13946f1:0x57b67f50c9b7a1e2!2m2!1d38.3859882!2d40.9176616!3e0?hl=tr
https://goo.gl/maps/acguiPjNjUZb1ges6
https://goo.gl/maps/u25KxUZaLJPKSaES6
https://goo.gl/maps/HSP9puASrk88SrsQ8
https://goo.gl/maps/VDiyFcohfe112EsK8
https://goo.gl/maps/Xra9wZpQRDqdRrVp8
https://goo.gl/maps/C5zJacRYsbCsitjm6
https://goo.gl/maps/7YY8p5bYvSk3fSt99
https://goo.gl/maps/aeY5bzixJF3aMtfw9
https://goo.gl/maps/q9krDEwUwC2ckrQh6

