
Düğme Evler : Toroslarda Saklı Cennet Ormana 

 
 

7-8 Ekim, Cumartesi-Pazar 
Profesyonel Rehber Attila Tamer ile 

 
Toroslarla çevrili Psidia Bölgesinde yer alan Akseki-İbradı, ülkemizin özgün sivil mimari örneklerini barındıran 

ender yerleşimlerdendir. Bağlayıcı harç kullanılmadan, ahşap ve kuru taş duvar ile yapılan düğmeli evlerin, 
yüzlerce yıl önce Ermeni, Rum, sonrasında ise Türk ustalar tarafından yapıldığı bilinmektedir.  

Çam, köknar, sedir ve meşe ağaçlarıyla muhteşem orman dokusu ve konar göçer yörüklere ev sahipliği yapan 
Göktepe, Geyran, Çimi, Çataloluk gibi birbirinden güzel yaylalar bu bölgede yer alır.  

1994'te UNESCO tarafından koruma altına alınan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı, Üzümdere Vadisi ve Kanyonu, 
Kervan Yolları, Ibradı ve Ormana kasabası bu gezimizde göreceğimiz yerler arasında...  

 

 
 
 

Uçuş Bilgileri: 
Gidiş : 7 Ekim Cumartesi sabahı SAW Sabiha Gökçen Havalimanından hareketle Pegasus Havayolları PC 2006 

sayılı 08:10 seferiyle 09:30 Antalya varış. 
Dönüş : 8 Ekim Pazar akşamı Antalya Havalimanından hareketle Sun Express Havayolları XQ 7528 sayılı 19:45 

seferiyle 21:05 Sabiha Gökçen Havalimanı-İstanbul'a varış. 
 
 



Program : 
 
1. Gün - 7 Ekim Cumartesi : Ormana Köyü-Eynif Ovası Yılkı Atları-İpekyolu Kervansaray Hanı 
 
İstanbul'dan katılan misafirlerimizle sabah 06:30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus kontuarı önünde 
rehberimizle buluşma ve 9:30'de Antalya'ya varış.  
Diğer yörelerden katılan misafirlerimizle ve yerel rehberimizle 9:45'de Antalya havalimanında buluşarak hep 
birlikte özel aracımızla Akseki istikametinde turumuza başlıyoruz.  
Yaklaşık 2,5 saatlik yolculuk sonrası yol üstünde Manavgat'da 10 dakikalık küçük bir molası vererek, sahil 
şeridinden ayrılıyor ve Toroslar'a uzanan muhteşem orman manzarası eşliğinde İbradı ilçesine bağlı Ormana 
Köyü'ne ulaşıyoruz.  
Ormana’da öğlen yemeğizi alarak valizlerimizi odalarımıza bıraktıktan sonra, koruma altına alınan Düğmeli 
Evleri ile meşhur köyü gezmeye başlıyoruz... 
Köyün genel manzarasına hakim Onas tepesinden Ormana'yı panaromik olarak izledikten sonra, 90.000 
dönümlük Eynif Ovası'na hareket ediyoruz. Eynif Ovası, Osmanlıdan kalma yılkı atlarına ve İpekyolu güzergahı 
üzerinde Tol Han Kervansarayı'ına ev sahipliği yapıyor. 
Akşam otele dönüş yolunda arzu eden misafirlerimizle küçük ve zorluk derecesi yüksek olmayan bir yürüyüş 
yapıyoruz.  
Akşam yemeğimizi yöresel lezzetlerden oluşan menüsü ile otelimizde alıyoruz.  
Yemek sonrası sürprizimizi turumuza saklıyoruz...  
Geceleme Ormana Butik Otel'de. 
 

 
 
2. Gün - 8 Ekim Pazar : İbradı Kasabası- Sarıhacılar Köyü-Kervan Yolları- Akseki- Üzümdere Melas Vadisi ve 
Kanyonu- Altınbeşik Mağarası-Antalya 
 
Ormana'nın huzurlu ortamında 1000 metre rakımın verdiği bol oksijeni içimize sindirerek, otelde alacağımız 
keyifli bir kahvaltı sonrasında, İbradı Kasabası'na hareket ediyoruz.  
Bu şirin kasabanın sokaklarında, 1100 yıllık Arap Astık isimli kestane ağacını görerek, Osmanlı Kadı Konakları'nı 
ve Mezarlıkları'nı gördükten sonra Akseki’nin Sarıhacılar Köyü'ne gidiyoruz.  
800 yıllık ahşap kaplama camisi ve tarihi Osmanlı Yolu ile Sarıhacılar Köyü'nden sonra Akseki merkezde müzeye 
dönüştürülmüş olan büyük bir konağı ziyaret ediyoruz.  
Manavgat Irmağı'nın suyunun dağdan ilk çıktığı nokta olan Melas Vadisi ve Üzümdere Irmağı'nın doğasına 
hayran kalacaksınız. Irmak kenarında köy kadınları tarafından hazırlanan yerel öğle yemeğimiz sırasında 
manzara ve su yansımalarını seyre dalmak serbest... Burada fotoğraf almaya doyamayacaksınız!  
Öğle Yemeği sonrası, Altınbeşik Milli Park'ını geziyoruz. İlk kez 1966 yılında Dr.Temuçin Aygen tarafından 
keşfedilen ve bir kaç katlı olan Altınbeşik - Düdensuyu Mağarası, yeraltından Beyşehir Gölü ile bağlantılıdır. 
Mağaraya 200 m uzunlukta bir yeraltı gölü üzerinden botla yaklaşık 300mt. kadar içeri girilebilmektedir. İçinde 
sayısız göller bulunan bu yeraltı sistemi, halen yurdumuzun bilinen en büyük mağarasıdır. Arzu eden 
misafirlerimizle, (mevsim koşullarına bağlı olarak) şişme botlarla mağaranın iç kısmını keşfe çıkıyoruz. Mağara, 
içindeki sarkıtlar, dikitler, traverten gölleri ve benzeri oluşumlar çarpıcıdır. Sonrasında, çay, kahve molamızı 
Ürünlü Köyü'nde vererek, dönüş yolculuğumuz için Antalya istikametine hareket ediyoruz. Antalya 
Havalimanı'ndan 19:45 hareketle 21:05 SAW Sabiha Gökçen Havalimanına varışta bir sonraki turumuzda 
buluşmak üzere vedalaşıyoruz. 



 
 

Otel Bilgileri : 
Doğan Konağı, Ormana Köyü-Antalya 

http://www.ormanaactive.com/tr/konaklama 
 

Tur Fiyatı :  
İstanbul'dan katılan misafirlerimiz için uçak dahil fiyat :  

İki kişilik odada Kişibaşı : 940 TL 
Single Farkı : 50 TL 

* Belirtilen fiyat belirli sayıda kontenjan için geçerlidir. Geç rezervasyonlarda uçak fiyatlarındaki artış fiyata 
yansıtılacaktır. Fiyat farkından etkilenmemek için, % 25 ( 250 TL ) ön ödeme ile rezervasyonu gecikmeden 

kesinleştirmenizi öneririz. 
* İstanbul dışından Antalya Havalimanı buluşma ile katılacak misafirlerimiz uçak hariç fiyat için danışabilirler. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ormanaactive.com%2Ftr%2Fkonaklama&h=ATOWiuybmIK-fQJydL_FEK40Q6a6mtNzl9QO0TObDmnXDOJkTW-oxnup97QFYVf9Z2-EymxToelMPBk6jA2FVFJYyfta3ONebjA45seuX8FdaYIeZpwL30olvEczBC1eXMJHtjDs3A&enc=AZOsqBEs3LYqGQJxqbqn2jjzI0PzSvvZO1cvNSZBRGIlC2DJHNC_fUazv-SJvwgLR88&s=1


 
 

Tur Fiyatına Dahil Olanlar :  
İstanbul-Antalya-istanbul Pegasus Havayolları Uçuş Biletleri 

Tur Boyunca DATA TUR Klimalı Özel MidiBus  
Tüm transferler ve geziler 

1 Gece Doğanbey Konağı- Ormana'da Konaklama 
İlk gün Doğan Konağı'nda alacağımız Sabah Kahvaltısı, Öğle ve Akşam Yemeği dahil. 

İkinci gün Ormana'da Sabah Kahvaltısı, güzergah üzerinde alacağımız Öğle Yemeği (Gözleme / İçecek ) dahil. 
Altınbeşik Mağarası Bot Gezisi ( hava koşullarına ve tercihe bağlı olarak) dahil. 

Profesyonel Rehberlik ve yerel rehberlik hizmetleri  
Milli Park, Müze ve Ören yeri girişleri 

Zorunlu Seyahat Sigortası 
 

Fiyata Dahil Olmayanlar :  
Yemeklerde alınacak İçecekler ve Extralar 
Molalarda alınacak içecek ve yiyecekler  

Kişisel Harcamalar ve Extralar 
 

Notlar :  

* Konaklama koşulları nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen bir programdır ve belirtilen fiyat belirli sayıda 
kontenjan için geçerlidir. Geç rezervasyonlarda uçak fiyatlarındaki artış fiyata yansıtılacaktır. 

* Fiyat farkından etkilenmemek için % 25 ( 250 TL ) ön ödeme ile rezervasyonu gecikmeden kesinleştiriniz. 
* İstanbul dışından ve Antalya Havalimanı buluşma ile katılacak misafirlerimiz uçak hariç fiyat için danışabilirler. 

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