
18 Ağustos-24 Kasım  Arası 2019   (Her  Pazar Hareketli)

Single Extra Bed 07-11,99 Yaş 06-5,99 Yaş

Yarım Pansiyon 1490 ₺ 1120 ₺ 830 ₺ 580 ₺

KURBAN BAYRAMI (9 Ağustos Hareketli ) 

Single Extra Bed 07-11,99 Yaş 03-5,99 Yaş

Yarım Pansiyon 1490 ₺ 1120 ₺ 830 ₺ 580 ₺

          Ankara Çıkışlı Otobüslü Tadı Damağında Gap Turu

 1.Gün: Ankara – Gaziantep
04:00 Ankara Armada Avm karşısı Söğütözü Ulusoy Tesisi Önü

1.Gün: Gaziantep  Gaziantep Kalesi  (Ayıntap)  -  Almacı  Pazarı  -  Bakırcılar  Çarşısı  -
 Sedefçiler Çarşısı Zeugma Mozaik Müzesi - Zincirli Bedesten - Tütün Hanı - Kasteller
-Tahmis Kahvesi

 
Siz  değerli  misafirlerimizi  belirtilen  durak  noktalarımızdan  aldıktan  sonra  yolculuğumuza
başlıyoruz. Otobüs içi ikramlarımız eşliğinde İzmit-Adapazarı-Bolu-Ankara-Aksaray-Pozantı
güzergâhını  takip  ediyoruz.  Saygıdeğer  misafirlerimiz,  yolda  alacağımız  (ekstra)
kahvaltımızın  ardından  düşman  işgali  sırasındaki  şanlı  direnişiyle  1927  yılında  “GAZİ”
unvanı alan Antep’e varıyoruz.  Antep gezimize Dünyanın en zengin Mozaik müzelerinden
birisi  olan,  Birecik Barajının suları  altında kalan tarihi  Zeugma Antik Kentinden çıkarılan
mozaiklerin  sergilendiği  Gaziantep  Zeugma  Mozaik  Müzesini  geziyoruz.  Roma
İmparatorluğunun en doğudaki,  en önemli  kenti  olan Zeugma’dan son 15 yılda  çıkartılan
zengin mozaik koleksiyonunda pek çok mitolojik hikâyenin izini rehberimiz ve siz değerli
misafirlerimiz ile süreceğiz. Müzeden sonra öğle yemeğimizde, gastronomi ve lezzet şehrinin
Antep mutfağının en leziz yemeklerini meşhur Ali Nazik, Küşleme ve diğer kebapların tadına
bakıyoruz (ekstra). Yemeğimizin ardından Gaziantep Kalesi yani gerçek ve eski adıyla Kale-i
Füsun ya da Kefen Kalesi olarak adlandırılan Gaziantep (Ayıntap) Kalesini panoramik olarak
görüp fotoğrafını çekip tarihi  çarşılarda gezimize başlıyoruz.  Çarşıda yapacağımız yürüyüş
turunda, şehrin merkezini oluşturan Kale’yi,  Dokurcum Değirmeni’nde Şehit olan çocuklar
anısına yapılan 14 Şehit Anıtını  görerek gezimize devam ediyoruz.  Bakırcılar  Çarşısı,  Hz.
Musa’nın  yeğeni  Hz.  Yuşa  Türbesi,  Yemeniciler  Arastası  ve  Almacı  Pazarı’nı  gördükten
sonra  Türkmen  Ağası  ve  Sancak  Beyi  Mustafa  Ağa  Bin  Yusuf  tarafından,  Mevlevihane
Tekkesi’ne  gelir  getirmesi  amacıyla  1635-1638  yılları  arasında  yaptırılmış  Tahmis
Kahvesi’nde  Menengiç  Kahvesi  içerek(ekstra)  zamanda  yolculuk  yapıyoruz.  Kahve
molamızın ardından, Tütün Hanına giderek burada yeraltında bulunan ve su dağıtım şebekesi
olan  kastelleri  görüyoruz.  Alışveriş  için  verilen  uzun bir  serbest  zamanda  bakır,  baharat,
Antep fıstığı,  sedef kakma,  baklava alışverişlerimizi  yapıyoruz.  Gaziantep baklavasının  da
tadına bakıp alışveriş yaptıktan sonra bu güzel şehirde otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği
ve konaklama otelimizde. 



 
Sabah Kahvaltısı: Sabah saatlerinde yolda serbest zaman. (Ekstra)
Öğle  Yemeği: Gaziantep’te  Küşleme  Kebaphan’da  menü  ya  da  alakart  olarak  alınacaktır.
(Ekstra)
Akşam Yemeği: Otelde açık büfe ya da set menü olarak alınacak olup tur ücretine dâhildir
Güzergâh: Ankara – Adana – Gaziantep /( 750 KM )
Konaklama Oteli: Büyük Veliç Otel – Gaziantep Dedeman Otel vb.

2.Gün: Birecik  -  Kelaynak Kuşları  -  Halfeti  Tekne Turu -  Fırat  Nehri  -  Rum Kale
Atatürk  Barajı  -  Adıyaman -  Arsemia  -  Cendere  Köprüsü  -  Karakuş  Tümülüs’ü  -
Nemrut Dağı
 

Sabah  otelde  alacağımız  kahvaltı  sonrasında  2000  yılında  su  tutmaya  başlayan  Birecik
Barajı’nın suları altında kalan, Karagül Dizisinin çekimlerinin de yapıldığı Halfeti’ye ulaşarak
teknemize biniyoruz.(Ekstra 20 TL) Kral Kızı Mağarası, Rum Kale ve sonrasında Savaşan
Köyü’nde Fırat’ın suları altında kalan Cami ve minaresini görüp tekrar Halfeti’ye dönüyoruz.
Otobüsümüze binip sayıları  11’e kadar düşen, sadece Fas ve Birecik’te  bulunan, Mısır’da
kutsal İbis kuşu olarak bilinen Kelaynak Kuşları Üretme Çiftliğinde yeryüzünde kalan son
göçmen Kelaynaklar hakkında bilgi alıyoruz. Gezimizin ardından Türkiye’nin 6. Büyük barajı
olan  ve  Türkiye’nin  en  büyük  barajı  Atatürk  barajına  ulaşıyoruz.  Seyir  terasında  yapılan
anlatımlar  ardından  Adıyaman'a  gitmek  üzere  yola  çıkıyoruz.  Alacağımız  öğle  yemeği
(ekstra) sonrasında minibüslerimize binerek Nemrut Dağı’na doğru yola çıkıyoruz. Kahta dan
geçerek  yol  güzergâhımızda  Karakuş  Tümülüsü,  Cendere  Köprüsü,  Arsemia  (panoramik)
olarak   rehberimizin  anlatımı  eşliğinde  geziyoruz.  Keyifli  geçen yolculuğumuz  sonrasında
gün batımını seyretmek için Nemrut Dağı’na çıkıyoruz. Zirve’de İlk olarak Doğu Terası’nda
bulunan I. Antiochos, Zeus, Apollon, Herakles, Kommagene, Kartal ve Arslan Heykellerini
görüyoruz.  Burada  rehberimizin  anlatımlarını  dinlerken  Nemrut’un  büyüsü  sizleri  de
saracaktır.  Ardından  tekrar  minibüslerimize  binerek  Adıyaman'da  bulunan  otelimize
ulaşıyoruz. Konaklama ve akşam yemeğimiz otelimizde.
 
 Sabah Kahvaltısı: Otelde açık büfe ya da set menü olarak alınacak olup tur ücretine dâhildir
 Öğle Yemeği: Adıyaman’da İskender 85’de menü ya da alakart olarak alınacaktır.(Ekstra)
 Akşam Yemeği: Otelde açık büfe ya da set menü olarak alınacak olup tur ücretine dâhildir
 Güzergâh: Gaziantep – Halfeti – Birecik – Adıyaman / 270 KM
 Konaklama Oteli: Antiachos Otel – İsias Otel - Rabat Otel vb.

3.Gün: Siverek - Batman - Hasankeyf - Midyat – Mor Gabriel Manastırı - Telkâriciler
Çarşısı
 
Sabah kahvaltı  sonrası  Siverek,  Batman üzerinden takiple  yakın bir  zamanda sular altında
kalacak olan Hasankeyf’e gitmek için yola çıkıyoruz. Yapılan araştırmalara göre ilk defa 12
bin yıl önce yerleşimin başladığı, sonrasında bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, sular
altında kalacak olan Hasankeyf’e gidiyoruz. Burada rehberimiz eşliğinde Dicle Nehri üzerine
kurulacak olan Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan şehirde Yeni Saray, Mescit,
Gözetleme Kulesi, Büyük Saray, Zekât Kuyusu, Ulu Cami, Mağaralar gezimizi Kale bölümü
kapalı  olduğundan  panoramik  olarak  görüp  El  Rızk  Caminin  kalan  tek  parçası  eşsiz
minaresini fotoğraflıyoruz. 1116 yılında Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından



yaptırılan  Tarihi  Köprüyü  görüp,  Kör  Zeynel  Bey  Türbesini  de  fotoğrafladıktan  sonra
gezimizi  tamamlıyoruz.  Yapılan  anlatımlar  çekilen  fotoğrafları  takiben  verilen  serbest
zamanda  siz  değerli  misafirlerimizin  damağını  çatlatacak  olan   ve  enfes  aroma  tadını
hafızanızdan silemeyeceğiniz  Yolgeçen Hanında Dibek Kahvesini  içmeyi  ihmal  etmeyi  de
sakın ama sakın unutmayın.  Kahve molası  sonrasında bu güzel  yerden ayrılarak  Midyat'a
ulaşıyoruz.  İlk  durağımız  ise  Ardından  Süryanilerin  anayurdu  olarak  bilinen  Turabdin
Bölgesinin  kalbi  konumundaki  Mor  Gabriel  Manastırı  meşe  ağaçlarıyla  örtülü  tepe
noktalarının  birinde  1600  yıllık  tarihiyle  gelen  misafirleri  büyüleyerek  karşılar.  Süryani
Kilisesi tarafından “İkinci Kudüs” olarak ilan edilen   Mor Gabriel (Deyrulumur) Manastırı
ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Manastır gezimiz sonrasında birçok dizinin çekim alanı olan
Midyat konukevi olacak. Sivil mimarinin en güzel örneğini göreceğimiz bu konak ardından
Telkariciler  çarşısında  alışveriş  için  verilen  serbest  zamanı  takiben  otelimize  ulaşıyoruz.
Konaklama ve akşam yemeğimiz otelimizde.
 
 
Sabah Kahvaltısı: Otelde açık büfe ya da set menü olarak alınacak olup tur ücretine dâhildir.
Öğle Yemeği: Ali Usta restoranda serbest olarak alınacaktır.
Akşam Yemeği: Otelde açık büfe ya da set menü olarak alınacak olup tur ücretine dâhildir.
Güzergâh: Siverek-Diyarbakır-Batman-Midyat / 435 KM
Konaklama Oteli: Büyük Mardin Otel – Nuhoğlu Otel – Yay Grand Otel vb. 

4.Gün Mardin - Kasimiye Medresesi - Ulu Camii - Abbarlar - Ptt 
Binası - Mezopotamya Ovası - Deyr-Ul Zafaran - Harran Ovası - 
Höyük - Harran Konukevi
Sabah  otelimizde  aldığımız  kahvaltı  sonrası,  Mardin'e  ulaşıyoruz.  Dinlerin  ve  Dillerin
buluştuğu, Süryani'sinden, Arabına birçok farklı kültür ve İnanç birleşimi olan Mardin, taş
işçiliği ve kentsel dokusu ile ziyaretçilerini büyülüyor. Kentsel sit alanı olan ve koruma altına
alınan Eski Mardin'de gezimize öncelikle Mardin’de yapımına Artuklu dönemi’nde başlanmış
ve  Akkoyunlu  Hükümdarı  Cihangiroğlu  Kasım  döneminde  tamamlanmış  Kasımiye
Medresesi’ni ziyaret ederek başlıyoruz. Medresenin avlusunda bulunan küçük havuzu yapıya
serinlik  katmakla  birlikte  Selsebil  adı  verilen  çeşmenin  anlatımını  rehberimizden
dinlediğinizde  bir  kez  daha  büyüleneceksiniz.  Öğle  yemeğimizin  ardından  Peygamber
Efendimizin habercisi olarak bilinen Abdullah Bin Enes El Cüheyni'nin Kabri’nin bulunduğu
Şeyh Çabuk Camii’ni dışarıdan görerek Cumhuriyet Meydanı’na ulaşıyoruz. Yürüyüşümüze,
Ermeni Usta Lole tarafından 11.yy da yapıldığı tahmin edilen ve minaresi  ile meşhur Ulu
Camii’ni görüp bilgiler alıyoruz. Sokaklar arasında kemerli geçişleri sağlayan Abbaraları, eski
bir Ermeni Konağı olan ve Şahtana Konağı olarak bilinen Eski Ptt Binası ve 13. Yüzyılın
başlarında  Artuklu  Sultanı  Melik  Nasreddin  Artuk  Aslan  tarafından  yaptırıldığı  sanılan
Şehidiye  Camii’ni  görerek  devam  ediyoruz.  Mezopotamya  Ovasına  karşı  yorgunluk
çaylarımızı  ve  kahvelerimizi  içiyoruz.  Kısa  bir  dinlenme  molasının  sonrasında  Deyr-ul
Zafaran Manastırına gidiyoruz. Süryanilerin 1000 yıldan fazla bir zaman Patrikhane merkezi
olan  Deyrul  Zafaran  Manastırını  gezerken  4000  yıllık  Güneş  tapınağını  (Sin  tapınağını)
Şifahaneyi,  Kilisesini  ve  Vaftizhanesini  dolaşıp  Mardin'den  ayrılıyoruz.  Daha  sonrasında
dünyanın  ilk  üniversitesinin  bulunduğu  Harran'a  geliyoruz.  Dünya'da  sadece  3  bölgede
bulunan Konik Kubbeli Evleriyle koruma altına alınmış olan Harran'da; Ulu Cami Kalıntıları,
Höyük, Şehir Surları, Kale, Geleneksel Harran Evlerini görüp bir tanesine misafir oluyoruz.
Bu akşam otel konaklamamız oda kahvaltıdır, otelde akşam yemeği tur ücretine dâhil değildir.



Dileyen misafirlerimizle birlikte Şanlıurfa'nın vazgeçilmezi yemekli sıra gecesine katılıyoruz.
Sıra  gecesinde  karışık  kebaplarımızı  yiyip,  mırramızı  içip,  şıllık  tatlısının  ve çiğ  köftenin
tadına bakıyor, yöresel müzik ve oyunlarla eğlenceye tam hız devam ediyoruz. (Ekstra)
 
Sıra Gecesi: Mercimek Çorbası, Porsiyon Karışık Kebap, Lebeni, Bostana, Çiğ Köfte, Şıllık
Tatlısı, Mırra, Sınırsız Ayran, Sınırsız Çay, Sınırsız Su+ Sınırsız Eğlence  (90 TL)
 
Sabah Kahvaltısı: Otelde açık büfe ya da set menü olarak alınacak olup tur ücretine dâhildir.
Öğle Yemeği: Mardin’de Ebrar Mahalli Ev Yemeklerinde serbest olarak alınacaktır.
Akşam Yemeği: Sıra Gecesinde alınacaktır. (Ekstra)
Güzergâh: Mardin-Şanlıurfa / 188 KM
Konaklama Oteli: Nevali Otel – Güven Otel vb.

5.Gün Balıklı Göl - Hz. İbrahim'in Doğduğu Mağara - Kapalı Çarşı - 
Gümrükhan - Göbekli Tepe

Sabah otelimizde aldığımız kahvaltı sonrasında Hz. İbrahim Peygamber’in doğduğu ve ateşe
atıldığı, Hz. Eyüp Peygamber’in çile çektiği, Şuayip Peygamber’in İbadet ettiği Peygamberler
Şehri gezimize Şanlıurfa’da İbrahim peygamberin ateşe atıldığı mancınık ve gölü görüyoruz.
Şanlıurfa Kalesi’ni panoramik görüp fotoğrafladıktan sonra,   Balıklı Göl (Halil-Ül Rahman
gölü), İbrahim peygamber makamı,  Ayn-ı Zeliha gölü gezilerini  yapıyoruz. Tarihi çarşıları
gezip alışveriş imkanı buluyoruz. Daha sonrasında sağ ayak topuğunu vurarak çıkardığı şifalı
suyun kuyusunu gördükten sonra Dünyanın orijinal hâliyle günümüze kalmış en eski tapınağı,
“İnsanlık Mirası” kavramının adeta ete kemiğe büründüğü, 1986’da bulunan ve Dünya’nın
Tarihi’ni değiştiren Göbekli Tepe’ye ulaşarak 12bin yıl öncesi Tapınakları görüyoruz. (Kazı
Çalışmaları  Nedeniyle  Kapalı  Olabilir  Açık  İse  Gezi  Yapılacaktır  )  Dünya  da bilinen  ilk
tapınağı  içerisinde  bulunduran kentin  cilalı  taş  devri  yerleşimi  olduğu ileri  sürülmektedir.
Öğle  yemeğimizi  Şanlıurfa’nın  muhteşem  lezzetlerine  bakabileceğiniz  Tatlisöz  Kebap  da
aldıktan sonra Güneydoğu otobanını kullanarak Pozantı istikametiyle Ankara'ya doğru dönüş
yolculuğumuza başlıyoruz.  Gece Saatlerinde  Ankara’ya  varış.  Ankara’ya  ulaştığımızda  siz
değerli  misafirlerimizi  almış olduğumuz kalkış noktalarında bırakıyoruz.   Bir  başka Ssctur
 organizasyonunda görüşmek dileğiyle sizlere veda ediyoruz .
Not:  Gece  yolculuğu  yapılacaktır.  Değerli  misafirlerimiz,  gecenin  ilerleyen  saatlerinde
Ankara'ya ulaşıyor.  
 
 Sabah Kahvaltısı: Otelde açık büfe ya da set menü olarak alınacak olup tur ücretine dâhildir.
 Öğle Yemeği: Şanlıurfa’da .yöresel menü olarak alınacak olup tur ücretine dahil değildir.
 Akşam Yemeği: Yolda serbest olarak alınacaktır. (Ekstra)
 Güzergâh: Şanlıurfa – Ankara   / 900 KM
 

» İPTAL İADE GÜVENCE PAKETİ

Tura çıkış gününden; 72 Saat (3 Gün) öncesine kadar rezervasyon iptal 
talebinde bulunulması veya değişiklik halinde koşulsuz %100 kesintisiz 
iade garantisi sunuluyor.

Konaklamalı turlarda sigorta bedeli kişi başı 30 TL’dir.



» 1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI

Acentemiz tarafından tüm misafirlerimize ücretsiz olarak yapılan sigorta 
kapsamı detayları ; Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur 
hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi 
masraflarını karşılamaz. (Özel sağlık sigortası misafire ait özel 
harcamadır)  

» FİYATLARA DAHİL OLAN HİZMETLER

- Otellerde 4 Gece  Konaklama
- Otellerde 4 Sabah Kahvaltısı Açık Büfe Veya Set Menü Olarak Alınacaktır.
- Otellerde 3 Akşam Yemeği Açık Büfe Veya Set Menü Olarak Alınacaktır.
- Şanlıurfa’daki otelimizde 1 Gece Oda Kahvaltı Konaklama
- Lüks Araçlar ile Ulaşım 
- Araç içi İkramlar
- Milli Park Giriş Ücretleri
- Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri
- Profesyonel Rehberlik Hizmetleri
- 1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası

» FİYATLARA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

- Nemrut Dağı Turu Milipark Girişi ve Minibüs Ücreti ( 75 TL)
- Halfeti Tekne Turu ( 20 TL)
- Urfa SıraGecesi (90 TL)
- Tüm Öğlen Yemekleri ve Yemeklerde Alınan İçecekler
- Ekstra belirtilen tüm organizasyonlar
- Tüm özel harcamalar
- Tüm Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri

» DİĞER DETAYLAR

Sıra Gecesi: Yöresel müziklerin çalınıp söylendiği, Akşam yemeği, çiğ 
köfte, ayran ve şıllık tatlısının ikram edildiği eğlence. 90 TL

Gün Batımı: Minibüsler ile Nemrut Dağı Milli Parkına Gidiş Doğu ve Batı 
Teraslarının Gezilmesi Eşsiz Manzara İle Gün Batımının Seyredilmesi. Ring 
servis ücreti ve giriş ücreti 75 TL

Halfeti Tekne Turu: Belediye’ye ait olan göl tekneleri ile baraj ile sular 
altında kalan batık şehir Halfeti’nin sular altındaki görünümünün 
seyredilmesi.

Önemli Not: Bölgedeki yoğunluğa istinaden, tur programı değiştirilerek 
gün batımı yerine, güneşin doğuşu izlenebilir.

» ÖNEMLİ BİLGİLER

Turumuz: Rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup
ayrı düşünülemez. Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. 
haklar geri iade edilmez. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur farklı



bir tarihe ertelenebilir ya da iptal olur. Böyle bir durumda SSCTur 
misafirlerine 1 (bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. 
Turlarımızda kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Lütfen
bu konuda ısrarcı olmayınız. 3-4 numaralı koltuklar rehberimize tahsis 
edilmiştir. 3 Günden fazla konaklamalı turlarda koltuk rotasyonu 
uygulanmakadır. Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından 
bildirilen saatlerde hareket eder, hareket saatinden en az 15 dakika önce 
kalkış noktasında hazır olunuz. Yol yoğunluğu, trafik vb. sebeplerden 
aracın gecikmesinden SSC Tur sorumlu tutulamaz. Geç kalan ve  tura 
katılamayan misafirlerimiz herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. T.C. 
Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrıca 
fark ödemez.

Tura katılım tarihinden  önce tur görevlisi personelin iletişim numarası 
rezervasyon esnasında vermiş olduğunuz telefon numarasına kısa mesaj
 olarak gönderilecektir. Vermiş olduğunuz iletişim numarasının 
doğruluğuna veya kullanılabilir olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde 
sorumluluk tarafınıza aittir.  Rehber hava koşulları ve olumsuz yol durumu 
gibi gerekli gördüğü takdirde, tüm programı gerçekleştirmek kaydı ile 
zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. Mücbir sebeplerden (olumsuz hava şartları, yol, doğal afet, 
bulunulan bölgedeki aşırı yoğunluk, Trafik kazası vb.) veya misafirlerimize 
verilen zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı 
halde gezilemeyen yerlerden SSCTur kesinlikle sorumlu değildir.
 Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı 
olmak kaydı ile değiştirilebilir.

Bölgelerde verilen serbest zamanlar, müze ve ören yerlerinde verilecek 
serbest zamanlar her turda farklılık göstermektedir. Tur rehberimiz 
tarafından düzenli olarak misafirlere bildirilmektedir. Profesyonel Kokartlı 
Tur Rehberi gezi noktalarına göre programı belirleyip, uygun saate depar 
verecektir. Tura katılan her misafir tur rehberinin bildireceği saate uymayı 
Kabul ve taaahüt etmiş sayılır. Otelllerden çıkış saatleri de tur rehberinin 
belirleyeceği program dahilindedir.  Otellerde standart uygulanan Giriş - 
Çıkış saatleri Yurt içi Kültür Turlarında geçerli değildir. Rehberiniz 
tarafından bir gün öncesinden saati bildirilecektir.

Kültür turlarımızın tamamında Erken Rezervasyon dahil  olmak üzere 
KADEMELİ FİYAT uygulaması bulunmaktadır.  Aynı tarihteki Paket Turun 
içindeki rezervasyon sayısı arttıkça fiyatları da kademeli olarak 
yükselecektir.  Ödeme alınmadan fiyat sabitleme yapılamaz.  

Turlarımızda sunulan Ekstra Ücretli Aktiviteler  (Balon Turu, Sıra Gecesi, 
Atv, Teleferik Zipline, Yamaç Paraşütü, Tekne Turu, Rafting, Fayton, Kar 
Bisikleti vb.) özel işletmelerce hizmet verilmektedir. Hizmet sağlayıcı 
firmalar fiyat değişiklik hakkını saklı tutar. Ücretlerdeki değişikliklerin 
acentemizle ilgisi bulunmamaktadır. Bayram gibi özel günler farklı fiyat 
uygulayabilmektedirler. Bu tür ekstra aktivite ödemeleri Ssc Tur  ve tur 
programı dışında ekstra ödeme olup firmamızı bağlayıcı bir uygulama 



değildir. En son yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. Bu sirkü
22/01/2019 tarihinde hazırlanmıştır.

MÜZE KART BİLGİSİ

Müze Kart Tur fiyatına dahil değildir.Tur fiyatına Müze Ören Yeri ücretleri 
dahildir.(Özel İdare ve Belediye işletmeleri vb.) Kültür ve Turizm 
Bakanlığına ait yerlerde Müzekart geçerlidir. Dileyen misafirlerimiz 
rezervasyon esnasında müzekart ekletebilirler. Satış esnasında müzekart 
talep etmeyen misafirlerimiz ilgili müzelere giriş ücretlerini kendileri 
öderler.
T.C Vatandaşı olmayan misafirlere müzekart verilememektedir. Yabancı 
uyruklu misafirlerimizin müze giriş ücretleri kendilerine aittir.

Bakanlığa bağlı tüm müze ve antik kentlere 1 yıl boyunca ücretsiz giriş 
imkânı sağlar. Müze Kart, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sadece 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen bir karttır. Bir yıl boyunca 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan tüm müzelerde ve ören yerlerinde 
geçerli olup ücretsiz ziyaret sağlar. Ofislerimizden veya Kart makinesine 
sahip olan müzelerden kimlik ibrazı ile Müze Kart 70 TL ücret karşılığında 
alınabilir.

» TAVSİYELER

Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih 
edilmelidir.Nemrut Dağı için yanınıza sıcak tutacak kıyafet almalısınız. 
Gece için yanınıza hırka v.b bir kıyafet, tüm gezilerimizi gündüz 
yapacağımız için dudak koruyucu krem ve şapka, yapacağınız alışverişler 
için küçük bir çanta ve tabi ki en önemlisi fotoğraf makinesi ve yedek 
hafıza kartı yanınıza almayı unutmayınız.  

» İKLİM
Orta Fırat Bu bölümde Akdeniz iklimi görülür. Bölgenin içlerine doğru iklim 
karasallaşır. Kış sıcaklık ortalaması, Dicle Bölümü'ne göre daha yüksektir. 
Bölümün kış sıcaklık ortalaması 0 °C'nin altına pek düşmez. Yağış en fazla 
kış mevsiminde görülür. Yıllık yağış tutarı 700 mm dir. Yaz aylarında 
yağışların azalması ve sıcaklığın yüksek olması kuraklığı arttırmıştır. İç 
kesimlerde karasal iklim görülür. Dicle Bölümü'nde karasal iklim etkilidir. 
Bölümde yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ise soğuktur. Bölümün yüksek 
kesimlerinde kar yağışları görülür. Kış mevsiminde sıcaklık 0 °C nin altına 
düşer. Bölümdeki yıllık yağış miktarı 500–600 mm’dir. 

» KULLANILACAK ARAÇLAR
Turlarda  kullanılacak  olan  araçlarımız  kişi  sayısına  göre
belirlenmektedir.
38  kişi  ve  üzeri  Otokar  Doruk   MercedesTravego  –Tourismo  ,  Man
Fortuna , Mitsubishi Safir, Neoplan Tourliner-Cityliner
31 kişiye kadar lüks  Otokar SultanMaxi



27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan
18  kişiye  kadar  lüks  Mercedes  Sprinter–Volkswagen   Crafter   araçlar
kullanılır.
MERCEDES TRAVEGO & TOURİSMO
46+1  koltuklandırma,  Abs,  Asr,Klimalı,  karoseri  indirme  kaldırma
sistemi,Tempomat, biri önde biri orta kapıda olmak üzere 2 adet 15 Lcd
tv, Dvd player (DVD-CD-MP3 ),sıcak su ünitesi, 2 adet soğutucu dolap.
NEOPLAN TOURLINER & CITYLINER
46+1  koltuklandırma,  Abs,  Asr,Klimalı,  karoseri  indirme  kaldırma
sistemi,Tempomat, biri önde biri orta kapıda olmak üzere 2 adet 15 Lcd
tv, Dvd player (DVD-CD-MP3 ),sıcak su ünitesi, 2 adet soğutucu dolap.
MAN FORTUNA 
46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı,
suısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi,
cdve dvd oynatıcı
MİTSUBİSHİ SAFİR 
46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı,
suısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi,
cdve dvd oynatıcı
OTOKAR DORUK
38+1 koltuklandırma, Abs, Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima,
SesSistemi, 15 Lcd Tv
OTOKAR SULTAN MAXİ
31+1 koltuklandırma, Abs,Asr, Sıcak su ünitesi,  Soğutucu dolap, Klima,
Sessistemi, 15 Lcd Tv
ISUZU NOVO – ISUZU TURKUAZ - OTOKAR SULTAN
27+1 koltuklandırma, Abs,Asr, Sıcak su ünitesi,  Soğutucu dolap, Klima,
Sessistemi, 15 Lcd Tv
MERCEDES SPRİNTER – VOLKSWAGEN CRAFTER
15  +  1  koltuklandırma,  Abs,Asr,  Klimalı,  Ses  sistemi,  15  Lcd  Tv,
Soğutucudolap,  Sıcak  su  ünitesi

TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN
OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.


