
Amazon Diyarı Amisos ve Orta Karadeniz  

 

Arkeolog Editör Nezih Başgelen danışmanlığında 
27 - 29 Ekim , 2 Gece - 3 Gün  

 
Amisos (bugünkü adıyla Samsun), küçük Asya'nın kuzeyinde bir kıyı şehri olarak kurulmuştur. Şehir, Kızılırmak 
(Halys) ve Yeşilırmak (İris) nehirlerinin arasında, deniz kenarında bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Açık bir 
liman olması ve Sinop ile Trabzon limanları arasında tek liman olması nedeniyle özellikle Eski Çağda önemli bir 
yer tutmuştur. Bizans döneminde Piskoposluk merkezi haline gelen şehir, büyüyüp gelişmeye devam etmiştir. 
Bazı eski Yunan kaynaklarında M.Ö.1200 yıllarında yaşamış efsanevi kadın savaşçılar olan Amazonların, 
Thermodon (Terme Çayı) kıyısında kurmuş oldukları Themiskyra kentinde yaşadıkları ve kendi topraklarına asla 
yabancı erkek sokmadıkları yazılıdır. Oklarının yaylarını iyi çekebilmeleri için kadınların çocukken sağ memelerini 
kestikleri ve bu nedenle "memesiz" anlamında "Amozon" adının verildiği söylenir... 
 
 

Uçuş Bilgileri : 
 

Gidiş : 27 Ekim Cuma sabahı SAW Sabiha Gökçen Havalimanından Pegasus Havayolları PC 
2860 sayılı 07:55 uçuşuyla 09:35'de Ordu-Giresun'a varış. 

Dönüş : 29 Ekim Pazar akşamı Ordu-Giresun Havalimanından Pegasus Havayolları PC 2863 
sayılı 21:55 uçuşuyla 23:35'de SAW Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul'a varış. 

 
• İstanbul dışından katılacak misafirlerimiz Ordu-Giresun Havalimanında buluşma ile  uçak hariç fiyat için 

danışabilirler. 
•  

 



Program Detayları : 
 

1. Gün, 27 Ekim Cuma : Ordu-Terme-Çarşamba-Ayvacık-Samsun 
 

SAW Sabiha Gökçen Havalimanında 06:30'da rehberimizle Pegasus kontuarında buluşma ve 07:55'de 
Ordu-Giresun'a uçuş. 09:35'de Ordu-Giresun Havaalanına varışımızda, özel aracımızla turumuza 
başlıyoruz.  
İlk durağımız 120 km. yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculukla Terme olacak. Terme'de Gölyazı Amazon 
Şehri, Pazar Camii, Miliç Çamlığı’nı görerek, Ulusoy Terme Amazon Tesislerinde yemyeşil doğa, kuş 
sesleri ile suyun üzerinde tahtadan yapılan piknik alanında öğle yemeğimizi alıyoruz. Tercihe göre, 
Terme pidesi veya yöresel sıcak yemekleri tadabilirsiniz. Önerimiz, pırasa kavurması ve lahana 
dolması...  
 

 
 

Terme aynı zamanda Göller Bölgesi olarak da bilinir. Karadeniz ile Terme arasındaki bölgede bulunan 
ve doğal kanallarla birbirine bağlanan Akgöl, Simenit ve Silindir gölleri; çevredeki türlü kuş çeşitlerini 
bünyesinde barındıran sulak alanlar olarak Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, “Yaban Hayatı Koruma 
Sahası” olarak belirlenmiştir. Simenit Gölü’nün Terme’ye uzaklığı 25 km.dir. 80 hektar alanı ile 
derinliği: 1-1.5 metredir. Gölde, kefal, ilarya, turna, havuz, kadife balıkları bulunmaktadır.  
Terme turumuzu tamamladıktan sonra, 20 km. lik kısa bir yolculuk ile Çarşamba’ya varışımızda 
Göğceli Mezarlık Camii / Çivisiz Cami’yi geziyoruz.  
 

 
 
 
 



Turumuzun ikinci bölümünde Çarşamba'dan hareketle yaklaşık yarım saat mesafede yer alan 
Ayvacık’a varıyoruz. Karadeniz Bölgesi'nin en uzun baraj gölü ve yüzer adaları ile doğa harikası bir 
coğrafyaya sahip olan Ayvacık, ortasından geçen Yeşilırmak, Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu baraj 
gölleri ile yerleşim bakımından Landwasser Irmağı kenarında kurulu Davos'a benzer…  
 

 
 
Baraj gezimizi tamamlayarak, aracımızla 70 km.lik bir yolculuk sonrası Samsun’a varışımızda şehir 
merkezinde 2 gece konaklayacağımız 4* North Point otelimize giriş, dinlenme.  

Akşam Yemeği, otelimize yürüme mesafesinde güzel bir restorasyonla şehrin yeni yaşam merkezi 
olarak hayat bulan Tekel Deposu’ndaki lokantalarda serbest.  

 

 
 

2. Gün, 28 Ekim Cumartesi : Vezirköprü-Şahinkaya Kanyonu-Kunduz Yaylası-Samsun 
 

Otelde alacağımız kahvaltı sonrası özel aracımızla yaklaşık 115 km.( 1,5 / 2 saat ) yolculuk sonrası 
Vezirköprü’ye varış.  

 



Yerel rehberimizle birlikte restore edilen Vezirköprü evlerini görerek, şehrin nostaljik sokaklarında 
dolaşıyoruz. Fazıl Ahmet Paşa tarafından 1662 yılında yaptırılarak Taşmedrese’nin bir odasında 
hizmet vermeye başlayan Fazıl Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi’ni geziyoruz.  
 

 
 
Burada vereceğimiz kısa çay/kahve molası sonrasında Vezirköprü’ye yaklaşık 25 km. mesafede 
Şahinkaya Kanyonu’na yol alıyoruz. Kanyon’da kısa yürüyüş sonrası yapacağımız 1,5 / 2 saatlik bir 
Tekne Turu ile fotoğraflar çekerek, bu eşsiz doğayı içimize sindiriyoruz. Mevsime bağlı olarak kuzu 
tandır veya yöresel yemeklerden serbest olarak alacağımız öğle yemeği sonrasında yaklaşık 50km 
mesafede Kunduz Yaylası’na yol alıyoruz. Burada, eşsiz manzarası ile yayla havasının tadını çıkarmak, 
yürüyüş ve fotoğraf çekimi için yeterli zamanımız olacak. Akşam Yemeği Samsun şehir merkezinde 
alınabileceği gibi veya tercihe bağlı olarak Samsun’un sahil şeridinde yeni çekim merkezlerinden biri 
haline gelen Atakum ( Matasyon ) bölgesindeki balık lokantalarında serbest olarak alınabilir. 
Konaklama / Samsun Otelimizde 
 

 
 
 

3. Gün, 29 Ekim Pazar : Bafra-Kızılırmak Deltası-Samsun-Ordu 
 

Gezimizin bu son gününde, kahvaltı sonrası valizlerimizle otelden ayrılarak aracımızla Kızılırmak 
Deltası’na gidiyoruz.  Kızılırmak Deltası, mikro ve makro faunanın çok yüksek bir üretim düzeyine 
ulaştığı yeryüzünün en verimli doğal alanlarından biri. Göç sırasında Karadeniz’i doğrudan aşan kuş 
türleri için hayati önem taşıyan delta, bu kuşların uçuş hazırlığı ve uçuş sonrası dinlenebildikleri, 
beslenebildikleri ve korunabildikleri tek alan. Kuş Cenneti bünyesinde, Türkiye’de bulunan 420 kuş 
türünden, 321 farklı kuş türü yaşıyor.  
 



 
 

Avrupa Kuş Alanları envanterindeki en önemli 4 kriterden 3’üne sahip olan Kızılırmak Deltası, Deniz 
Kartalı, Tepeli Pelikan, Kara Leylek, Leylek, Turna, Balıkçıl, Ördek, Yağmurcan ile pek çok ötücü ve su 
kuşunun barındırmakla birlikte birbirinden çeşitli yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.  

 
 

 
 

Bunların en önemlisi olan Yılkı Atları, zamanında Bafralılar tarafından bu bölgeye bırakılmışsa da iki 
nesil sonrasında tamamen yabani hayvan özelliği kazanmış. Öyle ki yaklaştığınızda ürküp kaçıyorlar, 
insanlarla etkileşimleri tamamen kaybolmuş. Delta içerisinde toplam 450 adet at bulunuyor. Bafra 
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, ziyaretçi ve yönetim merkezlerinin yanı sıra Kuş Gözlem Kuleleri 
de bulunuyor.  
 

 
 
Özellikle 45 leylek yuvasının bir arada bulunduğu Leylek Ormanı’nda kara ve ak leylekleri yavrularını 
beslerken izleyebiliyorsunuz. Görüntü izleme merkezinde deltanın farklı yerlerine yerleştirilen dört 
adet kamera ile alınan görüntüler ziyaretçiler tarafından izlenebiliyor. Kızılırmak Deltası’nda doğa 
meraklıları için kuş gözlemciliği, fotoğrafçılık, balıkçılık, avcılık, trekking, kampçılık, bisiklet ve kano 



alternatifleri mevcut. Özellikle sabahın erken saatleri, güneşin doğuşu ile birlikte kuşların en yoğun 
gözlemlenebildiği saatler. Delta cafesinde Çay Molası ve delta ile ilgili Film İzlemesi…  
Öğle Yemeği- Bafra’da meşhur Bafra Pidesi ve demlik çay…  
 
Yemek sonrası aracımızla Samsun’da dönerek Amazon Parkı’nda kısa bir mola veriyoruz. Burada 
zamanımız elverirse ve tercihe bağlı olarak misafirlerimiz panoramik Samsun manzarasını görebilmek 
üzere telesiyeje binebilirler.  
 

 
 

Sonrasında, aracımızla şehir merkezine gidiyoruz. Kısmen yürüyerek yapacağımız şehir turu ile 
Atatürk Müzesi, Samsun Şehir Müzesi, Bandırma Vapuru’nu görerek, serbest zaman veriyoruz.  
 

 
   

Tur Sonu : 
 

Akşam üzeri saatlerinde grubumuzla buluşarak, güzel bir yolculuk sonrası biriktirdiğimiz dostluk ve 
anılarla eve dönüş yolculuğumuz için havaalanına transfer ve bir sonraki gezimizde buluşmak üzere 

vedalaşıyoruz. 
 

Otel Bilgisi : 
 

4*North Point Hotel- şehir merkezi 
www.northpointhotel.com.tr 

2 Gece, Oda Kahvaltı Konaklama 
 

Tur Fiyatı : 
İki Kişilik Odada Kişibaşı : 1370 TL 

Single Farkı : 150 TL 
 

*İstanbul dışından katılacak misafirlerimiz, Ordu-Giresun Havalimanı'nda buluşmak üzere 
uçak hariç fiyat için danışabilirler. 



Fiyata Dahil Olanlar : 
 

İstanbul-Ordu/Giresun-İstanbul Uçak Bileti 
Tur boyunca DATA TUR klimalı özel araç 

4* Samsun şehir merkezi otelde 2 Gece Oda-Kahvaltı Konaklama 
Arkeolog Editör Nezih Başgelen danışmanlığı 

Programda belirtilen Tüm Turlar 
Tekne Turu 

Telesiyej Bileti 
DATA TUR Rehberlik Hizmeti 

Yerel Rehberlik Hizmeti (Bölgesel olarak ) 
Zorunlu Seyahat Sigortası 

 
Fiyata Dahil Olmayanlar : 

 
Öğle ve Akşam Yemekleri serbest olarak alınacaktır. 

Molalarda alınacak içecekler, otel extraları ve kişisel harcamalar hariçtir. 
Müze ve Ören Yeri Girişleri 

 
Notlar : 

 
* Belirtilen fiyat kısıtlı kontenjan için belirlenmiştir. Kontenjan dolduktan sonra gelen 

rezervasyonlarda uçak fiyatlarındaki artış fiyata yansıtılacaktır. 
* Rezervasyon %25 ön ödeme ile gerçekleşir. 

* Ödeme detayları, Banka Bilgileri, Kredi Kartı ile Ödeme ve Mail Order formu için lütfen arayınız. 
* Acentemiz zorunlu durumlarda tur programında değişiklik yapabilir. 

 

 
 
 

 
Halaskargazi Caddesi No:51 Kat:9 Daire:10 

Harbiye |  Istanbul, Turkey 
Phone: +90 212 234 87 12 | Fax: +90 212 234 87 11 

Office GSM: +90 532 245 56 38 
E-Mail: info@dataturizm.com| Web: www.dataturizm.com 
Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/datatur/ 
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