
 

BAHARDA  GAP  BÖLGESİ GAZİANTEP ŞANLIURFA MARDİN  DİYARBAKIR 
ADIYAMAN KAHRAMANMARAŞ KÜLTÜR TURUMUZDA ERKEN REZERVASYON 

KAMPANYASI 
 

 
BAHAR TURLARIMIZA ÖZEL 

GAP  TURU 

6 GECE 7 GÜN  YARIM PANSİYON KONAKLAMALI 

( 20 NİSAN 2018 – 31 EKİM 2018 ) 
 

HER CUMA KALKIŞLIDIR 

(5 GECE OTEL KONAKLAMALI) 

ARAÇ İÇİ HİZMET BEDELİ BULUNMAMAKTADIR 
 

 
Satın aldığınız turu “zorunlu seyahat sigorta poliçesi” ile güven altına alıyoruz.  
Turizm Bakanlığı’ndan kokartlı profesyonel rehberler eşliğinde gezimiz, 3* Otellerde 5 gece 
Y.P konaklama,( 5 sabah kahvaltısı ve 5 akşam yemeği ),  Lüks otobüsler ile ulaşım, Çevre 
gezileri ve Tatilbugün ikramlarını kapsamaktadır 

 
1:GÜN İSTANBUL-GAZİANTEP 

Siz değerli konuklarımızı 19:30 İncirli Ömür Plaza Karşısı Doğtaş Mobilya Önü 20:00            
Mecidiyeköy Simit Sarayı Önü 20:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi otoparkı önü 20:45          
Kartal E5 Köprüsü Altı ,21:15 Çayırova Mc Donald's Önü 22.00 İzmit Halk Evi Durağı (İzmit               
- Adapazarı yönünden) - 22.10 İzmit Otogar Önü Otobüs Durakları (ROMATEM Karşısı) -             
22.40 Adapazarı Otoban Çıkışı Total Benzin İstasyonu - 23.25 Düzce Çoban Mevkii Shell             
Benzin İstasyonu Önünden – 23.55 Bolu Hampton By Hilton Otel Önünden 02.00 Ankara             
SöğütÖzüUlusoyDinlenmeTesisleriÖnünden 
(Kesinleşmiş rezervasyonlar için turdan bir gün önce TATİL BUGÜN adıyla atılan bilgilendirme            
mesajı almayan misafirlerimiz duraklara giderek beklememeleri önemle rica olup operatörlerimizle          
irtibata geçmesini rica ederiz ) hareket ile Tur boyunca bize eşlik edecek Rehber ve             
Kaptanımızla tanışıp Antep’e Hareket.  

Not: Yolculuk ortalama 13 saat civarında sürmektedir. 
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Kahvaltı         : Mola Yerinde alınacaktır Extradır 
Güzergâh      : İstanbul - Gaziantep 1109 KM  
Mola Tesisleri : Düzce Tursan Tesisleri, Aksaray Hanifi Yılmaz Tesisleri, Pozantı Tesisleri 
Rota : İstanbul-Bolu-Ankara-Kayseri-Kahraman Maraş-Antep 
Otele giriş : 19.00 
 
2.GÜN: GAZİANTEP –BAKIRCILAR ÇARŞISI- KALEOĞLU MAĞARASI-TAHMİS 
KAHVESİ-BİRECİK-HALFETİ TEKNE TURU-BALIKLI GÖL-HZ. İBRAHİM (as) 
DOĞDUĞU MAĞARA-BAKIRCILAR ÇARŞISI-ŞANLI URFA  
 
Düşman işgali sırasındaki şanlı direnişiyle 1927 yılında ‘Gazi’ unvanı alan Antep’e 
varıyoruz. Antep gezimize Bakırcılar Çarşısı olarak başlıyoruz . Eski şehirde yapacağımız 
yürüyüş turunda, şehrin merkezini oluşturan Kale’yi, pek çok tarihi han, cami ve çarşıyı 
görerek Bakırcılar Çarşısı’na ulaşıyoruz. Alışveriş için serbest zamanınız olacak. Buradan 
IV. Murat ‘ın kahvesini içtiği Tahmis Kahvesi Molamız olacaktır. Ardından  kelaynaklarıyla 
ünlü Birecik’e varıyoruz. Burada Kelaynak Koruma Çiftliğini gördükten sonra ‘siyah gül’ 
denince aklımıza ilk gelen ve yakın zamanda Fırat Nehri üzerinde kurulan Birecik Barajının 
suları altında kalan Halfeti’ye varıyoruz. Daha sonra teknemize (Extra) binerek Baraj Gölü 
üzerinde yapacağımız gezi sırasında Rum Kale ve sular altında kalan köyleri görüyoruz. 
Ardından Halfeti’ye dönerek otobüsümüzle Nizip üzerinden yolculukla Serbest zamanın 
ardından Balıklı Göl’e  gidiyoruz burada vakit geçirdikten sonra . Hz İbrahim (as) Doğduğu 
mağarayı ziyaret ediyoruz. Sonrasında Bakırcılar Çarşısı ve Baharatçılar Gümrük Hanında 
serbest zamanımız oluyor. Akşam yemeği ve konaklama için otele geçiyoruz. 
 
Akşam yemeğinin ardından dileyen misafirlerimiz yöresel eğlence Urfa Sıra Gecesine (ekstra) 
katılabilirler  
 
Öğle yemeği: Tekne Gezisi Sırasında serbest olarak alınıyor (25 TL) Haş haş Kebap 
verilecektir 
Tekne gezisi extra olup kişi başı 20 tl dir  
Akşam yemeği: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe ya da set menü şeklinde alınıyor. 
Konaklanacak Tesisler: Hotel Güven - 
Güzergâh: Antep-Birecik-Halfeti-Şanlıurfa 
Sıra Gecesi ( Ekstra olup 50 TL ) : 300 yıllık tarihi konuk evinde Kazancı Bedih Ekibi 
eşliğinde olacaktır. Daha sonrasında Acente misafirlerimize özel fasıl olacaktır. Gece isteyen 
misafirlere Balıklı Göl fotoğraf gezisi ve Urfa yöresel konuk evinde meneguç kahvesi 
içebilirler. Sıra gecemiz Yemeksiz ücreti bu olacaktır. Meyve Tabağı, Çiğköfte, Tatlı ikramı 
Yapılacaktır. Alkol ve Meze Extra olarak alınabilir. 
Acente dilerse otelde alınacak olan Akşam yemeğini misafirlerimizden extra bir ücret talep 
etmeden  Sıra gecesine özel olarak verebilir.  

ÇINAR ATATÜRK CAD. EMEK APT. 4/15 KÜÇÜKYALI MALTEPE/ İSTANBUL 
TEL: +90 216 388 22 74 
FAX: +90 216 388 22 75 

info@tatilbugun.com 
 

mailto:info@tatilbugun.com


 

 
 
 
 
3.GÜN: HARRAN - PTT EVİ (Şahtana evi) -DEYRÜLZAFARAN 
MANASTIRI-KASIMIYE-ABBARA- MARDİN-MİDYAT 
 
Sabah otelde alınan açık büfe kahvaltı sonrası Sonrasında ‘peygamberler şehri’ Urfa’ya bağlı 
ismi “yolların kesiştiği yer” anlamına gelen Harran’a gidiyoruz.   İlk İslam üniversitesinin de 
bulunduğu 5000 yıllık geçmişe sahip Harran içinde; Harran Üniversitesi (Ulu Cami), Kale, 
Kervansaray ve Konik Harran Evleri göreceğimiz yerler arasında . Buradaki gezimizi 
bitirdikten sonra  bölge halkının ‘’Medeniyetin Başkenti Anadolu’nun Taş Kenti’’ olarak 
adlandırdığı Mardin’e varıyoruz. Otantik yapısıyla bizi karşılayan şehirde uzunca bir dönem 
dünyadaki tüm Süryanilerin merkezi sayılan Deyrülzafaran Manastırı gezimize başlıyoruz. 
Burada Kilise, Tıp Okulu, Sin Tapınağı, Vaftizhane, Mezar bölümlerini görerek tekrar Mardin 
merkeze dönüyoruz. Kasımiye Medresesi ziyaretimiz esnasında göreceğimiz Mezopotamya 
Ovasının görüntüsü sizleri büyüleyecek. Devamında şehir merkezine ulaşarak rehberimiz 
eşliğinde Mardin sokakları, Kırklar kilisesi, Abbaralar, Eski PTT binası, Ulu Camii, 
Şehidiye Camii gibi taş işçiliğinin daha birçok ustalık eserini görebileceğimiz yürüyüşümüzü 
gerçekleştirirken kendinizi başka bir dünyada bulacaksınız. Acente misafirlerimize Artuk 
Bey’inde Mardin şekeri ve kahve İkramı yapıyoruz. Buradaki molamızın ardından Midyata 
geçiyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde .Otelde Reyhani gecesi yapılacaktır. 
Yemeğinizi yerken Mardin’e Özel bir aktivitedir Extra bir ücreti bulunmamaktadır 
 
Kahvaltı: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe şeklinde alınıyor. 
Öğle yemeği: Mardin / Şanlıurfa (Ekstra) 
Akşam yemeği: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe ya da set menü şeklinde alınıyor. 
Konaklanacak Tesisler: Hotel Demirdağ vs 
Güzergâh: Harran - Mardin – Midyat 271 KM 
 
 
4.GÜN   : MİDYAT-SILA ŞARAP FABRİKASI-GÜMÜŞÇÜLER HANI - HASANKEYF – 
RİZİK CAMİİ-ZEYNEL ABİDİN TÜRBESİ -DİYARBAKIR 
  
 
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareketle Sıla Konağı Şarap Fabrikası, Midyat 
Gümüşçüler, Kaçak Parfüm ve Makyaj malzemeleri için Serbest zaman vereceğiz. Daha 
sonrasında Binlerce yıldır kıyısına kurulduğu Dicle Nehri tarafından hayat verilen ama Ilısu 
Barajı ile Dicle nehrinin suları altında kalacak olan Hasankeyf’in hüznüne ortak olacağımız 
bu gezimizde görkemini hala koruyan Hasankeyf kalesini, gizli su tünelini, El Rızık 
Camii’nin minaresini ve mağaraları gördükten sonra vereceğimiz serbest zamanın ardından  
Diyarbakır’a hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde 
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Kahvaltı: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe şeklinde alınıyor. 
Öğle yemeği: Hasankeyf -  Batman (Ekstra) 
Akşam yemeği: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe ya da set menü şeklinde alınıyor. 
Konaklanacak Tesisler: GRAND HASAN 
Güzergâh: Midyat- Hasan Keyf- Diyarbakır 173 KM 
5.GÜN   : DİYARBAKIR- 10 GÖZLÜ KÖPRÜ-CAHİT SITKI TARANCI EVİ-ULU 
CAMİİ-HASAN PAŞA HANI-BARUTÇU HANI-ÇARŞISI 
 
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası Artukoğulları döneminden beri bölgenin en önemli 
şehirlerinden olan Diyarbakır gezimize ilk İslam âleminin Anadolu’da beşinci Cami-i Kebir’i 
olan Ulucami gezimizle başlıyoruz. İçerisinde taş işçiliği ve ahşap boyama sanatlarının ince 
zevklerini görebileceğiniz bu güzel eseri gezdikten sonra “yaş otuz beş, yolun yarısı eder ” 
şiiriyle tanıdığımız Diyarbakırlı şair Cahit Sıtkı Tarancı Müze Evini ziyaret ediyoruz. Her 
mevsim için ayrı kullanım alanları yaratılan bu güzel evde bölge sivil mimarisinin ince 
örneklerini görerek buradaki gezimizi sonlandırıyoruz. Panoramik olarak dünyanın ayakta 
kalmış en uzun ikinci surları olan kent surlarında Mardin Kapıyı, Keçi Burcunu ve 10 Gözlü 
Köprü ile beraber Dicle Havzasını fotoğrafladıktan sonra Adıyaman’a hareket  
Akşam yemeği ve konaklama otelimizde 
 
Kahvaltı: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe şeklinde alınıyor. 
Öğle yemeği: Diyarbakır (Ekstra) 
Akşam yemeği: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe ya da set menü şeklinde alınıyor. 
Konaklanacak Tesisler: Arsames Otel – Samos Otel – Rabat Otel  vs 
Güzergâh: Diyarbakır- Adıyaman 264 KM 
 
 
6.GÜN : ADIYAMAN-KAHTA-KARAKUŞ-ARSEMİA-CENDERE KÖPRÜSÜ-NEMRUT 
DAĞI 
 
Sabah otelimizde alınan kahvaltının ardından  kısa bir dinlencenin ardından bizleri bekleyen 
minibüslerimize ( extra) binerek muhteşem Nemrut Dağı macerasına başlıyoruz. 2000 yıl 
öncesinin çılgın ve idealist kralı Antiokhos’un Torosların zirvesine yaptırdığı anıt mezarına 
ulaşmadan önce Sırasıyla; Kommagene kraliyet ailesinin kadınlarının anıtmezarı olan 
Karakuş Tümülüs’ü, Roma askeri mimarisinin dünyadaki en iyi köprü örneklerinden olan 
Cendere Köprüsünü görerek minibüslerimizle 2150 m. yükseklikteki Nemrut Dağı’na 
ulaşıyoruz. (Hava ve yol durumu müsait olduğu takdirde) Burada Doğu ve Batı Terasları, 
Zeus-Oramastes, Apollon-Mithras, Herakles-Artaganes, tanrıça Kommagene, kral Antiochos 
ve koruyucu Aslan-Kartal heykellerini görerek bir yandan da muhteşem günbatımını. (Otele 
varış saatimize göre gün doğumuna da çıkılabilir) izleyerek günümüzü sonlandırıyoruz ve 
minibüslerimizle otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 
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Kahvaltı: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe şeklinde alınıyor. 
Öğle yemeği: Adıyaman (Ekstra) 
Akşam yemeği: Tur ücretine dâhil olarak otelde açık büfe ya da set menü şeklinde alınıyor. 
Konaklanacak Tesisler: Arsames Otel – Samos Otel – Rabat Otel vs 
Güzergâh: Adıyaman 
Not : Nemrut dağına çıkmak için kullanılacak ara transfer ücreti extra olup kişi başı 15 tl 
dir  
 
 
7.GÜN : KAHRAMANMARAŞ-ULU CAMİİ-BAKIRCILAR VE BAHARATÇILAR 
ÇARŞISI-İSTANBUL  
 
Otelde aldığımız kahvaltıdan sonra Kahramanmaraş’a varıyoruz. Şehirde otobüsümüz ile 
yapacağımız panoramik şehir turu esnasında Ulu Cami ve Kaleyi de görüyoruz. 
Kahramanmaraş’ta vereceğimiz serbest zamanda dondurmalarınızın tadına bakıyor ve 
ardından  İstanbul yolculuğumuza başlıyoruz. Bir başka Tatilbugün organizasyonunda 
buluşmak üzere sizleri aldığımız noktalarda bırakarak vedalaşıyoruz. 
 
Güzergâh: Kahraman Maraş - İstanbul 1058 KM 
Akşam yemeği: Dönüş güzergâhında mola verilecek dinlenme tesisinde serbest olarak 
alınıyor. 
 
Toplam Tur Mesafesi: 3167 KM 
 
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER 
 
* Lüks otobüslerle ulaşım 
* 3*Otellerde 5 gece Yarım Pansiyon Konaklama ( 5 Akşam Yemeği- 5 Sabah Kahvaltısı) 
* Tüm Çevre gezileri 
* Tatilbugun.com Otobüs İçi İkramlar 
* Zorunlu Seyahat Sigortası 
* Tatilbugun.com Güvencesi 
* Yardımcı Rehberlik Ücretleri, Otopark Ücretleri, 
* Rehberlik Hizmeti 
* Park Girişleri 
  
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 
* Öğle yemekleri, 
* İlk gün Sabah kahvaltı, 
* Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Kişisel harcamalar, 
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* Tur Programına Dahil Tüm Müze Ve Ören Yeri Girişleri 
* Tekne Turları 
* Nemrut dağına çıkılacak olan ara transfer 
 
TUR KALKIŞ NOKTA VE SAATLERİ: 
 
19:30 Bakırköy Doğtaş mobilya önü 
20.00 Mecidiyeköy simit sarayı önü 
20.30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı  
20.45 Kartal Yemek Center  
21.00 Çayırova Mc Donald’s 
 
  
ÖNEMLİ DETAYLAR 
  
* Turu satın alan misafirler Rehberlik hizmetleri, Milli park giriş ücretleri, Otopark ücretiler             
için kişi başı 150 TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber tarafından otobüs kalkışında              
toplanacak olup zorunludur. 
* 0–6 yaş çocuklar otobüste koltuk almadıkları takdirde ücretsizdir. 
* 0-6 yaş çocuk için Otobüs de koltuk talep edildiği takdirde ise çocuk başı    250 TL ücret 
acenteye ödenir.  
* 0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir. 
* 7-12 Yaş çocuklar için ücret   649 TL dir  
* Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında ve yalnızca 1 çocuk için kullanılır. 
* Tek kişilik Konaklama yapacak olan misafirler acenteye      275 TL extra ödeme yapmaları 
gerekmektedir 
* Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, on veya arka koltuk garantisi verilmez. Koltuk 
numaraları kesin kayıt sırasına göre verilir 
* Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde acente 1 gün önceden haber vermek kaydı ile turu 
bir sonraki doluluk olan tarihe kaydırabilir. 
* Acente rehberi içerik aynı kalmak şartı ile, gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur 
programından daha çok verim alabilmesi için gezilecek yerlerin güzergahında ve saatlerinde 
değişiklik yapabilir 
* Konaklama bölgelerinde ve otellerde yoğunluğa bağlı olarak aynı kategoride veya daha 
ustu olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir. 
* Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda tatilbugun.com sorumluluğu yoktur. 
*  Fiyatlar Özel günler ve bayram dönemleri için geçerli değildir 
 
  
GEZİ SÜRESİNCE KULLANILACAK ARAÇLAR 
 
Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri : 
15 kişiye kadar VİP Mercedes Sprinter-Volkswagen Wolt- Fiat Dukato araçlar kullanılır. 
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28 kişiye kadar lüks Isuzu Novo - Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 
28 kişi üzeri lüks Travego -Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir otobüsler 
kullanılacaktır 
 
İPTAL VE İADE GUVENCE PAKETİ 
 
Satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir 
neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur 
ücretinin tamamı, hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır. İptal güvence 
paketi; 1000 TL ye kadar olan rezervasyonlarda 20 TL ,1000 TL üzeri rezervasyonlarda ise 
rezervasyon bedelinin % 2 si kadardır. 
 
İPTAL VE DEVİR 
 
1.1 Tatilbugun.com 3. Parti firmalar dolayısıyla veya yeterli katılım sağlanamaması halinde 
tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 1 gün 
öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sure içinde, tur kapsamındaki otel, 
ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak 
gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. 
1.2 Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat 
iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak 
resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile tur hareket/konaklama 
başlangıç tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %25`i, 14-0 gün 
kalıncaya kadar yapılan iptallerde veya habersiz tura gelinmemesi halinde ise gezi ücretinin 
tamamı tatilbugun.com tarafından iade edilmeyeceğini bilmektedir. Özel hükümler saklıdır. 
1.3 Tüketici promosyon turlarda turun başlangıç tarihi ne olursa olsun , mücbir sebepler dahi 
olsa iptal / değişiklik hakkı olmadığını bilmektedir. 
1.4 Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en az 3 
gün önce seyahat acentesine tatilbugun.com niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur 
açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, 
paket turu devreden ve devralan, sözleşmeye taraf seyahat acentesine tatilbugun.com karşı, 
bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden 
müteselsilen sorumludurlar. 
1.5 tatilbugun.com üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında tatilbugun.com ile 
bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, 
iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında tatilbugun.com sorumluluk 
kabul etmez. 
1.6 Konaklama ve tur kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili turun onayı 
ile doğrultusunda değerlendirilir. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp 
yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun inisiyatifinde olduğundan 
tatilbugun.com a bu konuda bir talep veya bir itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma 
halinde müşteri tatilbugun.com tarafından otele ödenen tüm ücreti hiçbir itiraz ileri sürmeden 
ödemeyi peşinen kabul eder. 
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Tüketici Tatilbugun.com’un bu şartları okumuş olup Paket programını satın aldığı taktirde 
onaylamış olarak kabul edilecektir.  
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