
Çoruh Vadisi'nden Baksı'ya  
 Erzurum-Tortum Şelalesi- Yusufeli-İspir-Bayraktar Köyü-Baksı Müzesi-Bayburt 

 
Arkeolog Editör Nezih Başgelen danışmanlığında 

6 - 8 Ekim, Cuma - Pazar, 2 Gece / 3 Gün 
 

Çoruh Vadisi boyunca ve yeşilden boz tepelere uzanan farklı bir rotada, keyifli bir yolculuk yapıyoruz. 
Gürcü Manastırları, gürül gürül sularıyla Tortum Şelalesi, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e ve 

Kaçkarlar Milli Parkına bağlayan İspir ve Yusufeli'ne, bir hayalin gerçeğe dönüştüğü Baksı Müzesi, 
Bayburt ve Aydıntepe Yeraltı Şehri ile bir dönemin şahidi Erzurum göreceğimiz yerler arasında...  

 

Uçuş Bilgileri : 
Gidiş : 6 Ekim, Cuma sabahı SAW Sabiha Gökçen Havalimanından Anadolu Jet TK 7400 seferiyle 

07:30'da hareket ve saat 09:20'de Erzurum'a varış. 
Dönüş : 8 Ekim, Pazar akşamı Erzurum Havalimanından Anadolu Jet TK 7409 seferiyle saat 20:20'de 

hareket ve 22:20'de SAW Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul'a varış. 

Buluşma :   

6 Ekim, Cuma sabahı 06:00'da SAW Sabiha Gökçen Havalimanı Anadolu Jet kontuarı önü 

 



Program Detayları : 

1. Gün, 6 Ekim Cuma : Erzurum  

Sabah 9:20’de Erzurum’a varış. DATA TUR klimalı, özel aracımızla buluşarak Erzurum şehir 
turumuza başlıyoruz. Erzurum'da göreceğimiz yerler; Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, 
Ulu Cami, Kongre Binası, Yakutiye Medresesi, Lalapaşa Camisi, Erzurum Kalesi, Tabyalar, 
Döner Kümbet.... 
Tur sırasında Erzurum Evleri'nde öğle yemeğimizi serbest olarak alıyoruz. Erzurum şehir 
turumuzu tamamlayarak, otelimize giriş, dinlenme. 
Konaklama ve akşam yemeği Erzurum otelimizde.  

 

 

2. Gün, Cumartesi : Erzurum - Haho Gürcü Manastırı - Çamlıyamaç Köyü, Öşvank Kilisesi ve 
Manastırı - Tortum Şelalesi - Yusufeli ve Kaçkar Dağları Milli Parkı - İspir - Bayraktar Köyü ve 
Baksı Müzesi 

 

 
Kahvaltı sonrası valizlerimizle otelimizden ayrılıyoruz. Bugün Çoruh Vadisi boyunca 
yapacağımız harika yolculuğun ilk durağı Haho (Hahuli) Gürcü Manastırı olacak. Ermeni Kralı 
III.David tarafından 976-1001 yılları arasında yapılan manastır düzenindeki yapı topluluğu, 



Meryem Ana'ya adanan kilisenin çevresinde yer almaktadır. Çok kaliteli düzgün kesme taş 
işçiliğiyle yapılan Kilise'de aslan, boğa, kartal, horoz, domuz, grifon ve benzeri pek çok hayvan 
figürü plastik bir görünümde işlenmiştir. Sonrasında Çamlıyamaç köyüne devam ederek, 
burada 963-973 yıllarında Gürcü kral Bagrat ile Kral David III tarafından yaptırılarak, Vaftizci 
Yahya'da adadan Öşvank Kilisesi ve Manastırı'nı ziyaret ediyoruz. Manastır gezimizden 
sonra, kısa bir yolculukla manzarası ve gürül gürül sularıyla ve inanılmaz çeşitlilikteki flora ve 
fauna eşliğinde Tortum Şelalesi’ne varıyoruz. Tortum Şelalesi, genişlik bakımından 
Türkiye'nin birinci, oluşumu bakımından dünyanın ikinci ve büyüklük bakımından dünyanın 
22. şelalesidir. Öğle yemeğimizi Tortum Şelalesi civarında rehberimiz tarafından önerilen 
yerel bir lokantada serbest olarak alıyoruz. 

 

Yemek sonrası aracımızla, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e ve Kaçkarlar Milli Parkı’na 
bağlayan İspir ve Yusufeli'ne hareket ediyoruz. Bizden söylemesi; güzergah üzerinde 
vereceğimiz molalarda fotoğraf makinalarınızı elinizden bırakamayacksınız! Çoruh Vadisi'nin 
eşsiz doğasını, güzelliklerini içimize sindireceğimiz yaklaşık 2 saatlik keyifli bir yolculukla 
Bayburt Bayraktar Köyü'nde yer alan Baksı Müzesi’ne ulaşıyoruz…  
1 Gece konaklayacağımız Müze Konukevi'ne varışımızda, odalarımıza yerleşme ve kısa 
dinlenme molası sonrasında 2014 Avrupa Konseyi ödüllü müzenin kısa tanıtım filmini 
izleyerek müze gezimize başlıyoruz.  
Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde yükselen bu sıra dışı müze, çağdaş sanat ve 
geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yer vermektedir. Baksı adı, Bayraktar Köyü’nün eski 
adı olmasından ve baksı sözcüğünün Kırgız Türkçesi ve şaman geleneğinde “şifacı, yardımcı, 
koruyucu” gibi anlamlarının, müzenin misyonlarıyla örtüşmesinden kaynaklanmaktadır. Her 
yıl bir grup sanatçının konuk edilmesiyle ve bu süreçte üretilen işlerin bir yıl sonraki sergiyi 
oluşturduğu Müze Çağdaş Sanat Sergisi gezisi sonrasında, halk resmi geleneğinin zengin 
ürünlerinin yer aldığı Etnografik Sergi'yi görüyoruz. Yerel kültürel değerlerin gelecek 
kuşaklara aktarılması yolundaki çalışmaları göreceğimiz Geçmiş Dönem Sergileri gezisi 
sonrasında, Türkiye’nin en yoğun göç veren bölgelerinden biri olan Bayburt’un ekonomik 
yaşamını canlandırmayı hedefleyen Atölyeler'i geziyoruz. 10 bine yakın kitap sayısı ve 
bağışlarla zenginleşmeyi hedefleyen Kütüphane gezimiz sonrası, yöreye özgü lezzetler ve 
Bayburt mutfağından oluşan akşam yemeğimizi alıyoruz.  

Konaklama ve Akşam Yemeği Baksı Müzesi Konukevinde.  
 



3. Gün, Pazar : Baksı - Bayburt - Aydıntepe Yeraltı Şehri - Erzurum – İstanbul 

 
Baksı müzesinde Çoruh Vadisine karşı alacağımız kahvaltı sonrası valizlerimizde aracımıza 
binerek, Bayburt'daki gizemli Aydıntepe Yeraltı Şehri'ne hareket ediyoruz. Aydıntepe Yeraltı 
Şehri, tüf içerisinde, yüzeyden 2-2,5 metre derinde başka yapı malzemesi kullanmadan ana 
kayaya oyulmuş galeriler, tonozlu kareye yakın planlı odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş 
mekânlardan oluşmaktadır. Galeri odalarını aydınlatmak için duvarlara delik açıldığı 
gözlenmektedir. Ayrıca şehrin girişinde gerektiğinde girişi kapatmak için kullanılabilecek çapı 
yaklaşık 1,5 metre olan daire şeklinde taş bulunmaktadır. Şehrin hangi amaçla yapıldığı tam 
olarak henüz bilinmemekle birlikte, araştırmacılar, kazı çalışmalarının hala devam ettiği 
alanın Halde (Khalde) şehrine ait olabileceğini ya da bu kentin Erken Hristiyanlık döneminde 
Romalılar tarafından kovulan ilk Hristiyanların saklandığı bir sığınak olabileceğini 
söylemektedir. 

 

 
Turumuza Bayburt şehir merkezi ile devam ediyoruz. Karadeniz’i Basra Körfezine bağlayan 
ticaret yolu üzerinde, yalçın kayalar üzerine inşa edilmiş Bayburt Kalesi’ni geziyoruz.  
Şehir merkezinde vereceğimiz serbest öğle yemeği molasının ardından, Saat Kulesi, Ulu 
Camii ve Bedesten (Taşhan) göreceğimiz yerler arasında. 
Bayburt turumuzu tamamlayarak dönüş yolculuğumuz için Erzurum Havalimanına hareket 
ediyoruz.  
Erzurum Havalimanından Anadolu Jet 20:20 seferiyle hareket ve 22.40’ta İstanbul SAW 
Sabiha Gökçen Havalimanı’na varışımızda bir sonraki gezimizde buluşmak üzere 
vedalaşıyoruz. 

 



 

Tur Fiyatı :  
İki Kişilik Odada Kişibaşı : 1350 TL 

Single Farkı : 150 TL 
* Belirtilen fiyat % 25 ön ödeme ile kesinleştirilen kontenjan için geçerlidir. Kontenjan dolduktan sonra yapılacak 
rezervasyonlarda uçaklardaki artış fiyata yansıtılacaktır.  İstanbul dışından katılmak isteyen misafirlerimiz ( Gidiş 

ve dönüşte Erzurum Havalimanında buluşma ) uçak hariç fiyat için bizi arayabilirler. 
 

Otel Bilgileri : 
1 Gece Polat Erzurum Resort Hotel'de Yarım Pansiyon ( Kahvaltı ve Akşam Yemeği-dahil) Konaklama 

www.polaterzurumresorthotel.com 
1 Gece Baksı Müzesi Konukevinde Yarım Pansiyon ( Kahvaltı ve Akşam Yemeği-dahil) Konaklama 

http://baksi.org/test/konuk-evi/ 
 

Fiyata Dahil Olanlar :  
İstanbul-Erzurum / Erzurum-İstanbul Anadolu Jet Havayalolları ile gidiş-dönüş uçak bileti  

Tur boyunca özel klimalı MidiBus 
Erzurum ve Baksı'da 2 Gece Yarım pansiyon Konaklama 

Otellerde alınacak 2 akşam yemeği dahil ( içecekler hariç) 
Arkeolog Editör Nezih Başgelen danışmanlığı ve DATA TUR Rehberlik Hizmetleri 

Zorunlu Seyahat Sigortası 
 

Fiyata Dahil Olmayanlar :  
*Öğle Yemekleri, İçecekler 

(Öğle yemekleri serbest olup, güzergah üzerinde rehberimiz tarafından önerilecektir.) 
*Molalarda ve otelde alınacak extralar, içecekler ve kişisel harcamalar. 

*Müze ve Ören yeri girişleri  

Notlar : 
* Belirtilen fiyat sınırlı kontenjan içindir. Kontenjan dolduktan sonra gelen rezervasyonlarda 

uçaklardaki artış fiyata yansıtılacaktır. 
* Rezervasyon tur tutarının %25’i ödenince gerçekleşir. Ödeme ve banka bilgileri için lütfen arayınız. 

* İstanbul dışından katılacak olanlar, uçak hariç fiyat için  danışabilirler. 
*  Müze Kartınızı yanınıza almayı unutmayınız. 

* Acentemiz zorunlu durumlarda tur programında değişiklik yapabilir. 
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