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Ucakli Gap Mezopotamya Turu 5 Gece Konaklama
Tek Kişilik Oda 8.999 TRY

0 - 2 Yaş 199.00 TRY
3 - 6 Yaş 4999.00 TRY
7 - 12 Yaş 6249.00 TRY

Tur Tipi Konaklamali Tur Gün Sayisi 6 Sehir Adana -Adiyaman -Diyarbakir -Gaziantep -Hatay -Mardin

-Sanliurfa

Mezopotamya Tarihini #BizimleTurlasana

Her Hafta Kesin Hareketli
5 Gece Otel Konaklamali
Adana - Hatay - Gaziantep - Sanliurfa - Mardin - Batman - Diyarbakir - Adiyaman - Kahramanmaras

Gün 1

Adana - Tasköprü - Sabanci Cami – Hatay - Antakya – Arkeoloji Müzesi – Saint Pierre Kilisesi – Habibi Neccar Camii - Asi Nehri - Harbiye -
Harbiye Selalesi - Gaziantep

Gidis: Pegasus Hava Yollari Sabiha Gökcen Havalimani – Adana : 07:20

Dönüs: Pegasus Hava Yollari Adana – Sabiha Gökcen Havalimani : 22:35

Siz degerli misafirlerimiz ile Ucakli Gap Turumuz icin sabah saatlerinde gerceklesecek ucusumuzun ardindan Adana Havalimaninda
bulusarak otobüsümüze geciyoruz. Ardindan kahvalti molasi ile güne basliyoruz. Adana’da Seyhan Nehri üzerinde bulunan Tarihi Tas
Köprü'yü panoramik olarak gördükten sonra bölgenin en önemli camilerinden olan Adana Sabanci Merkez Camii’sine gidiyoruz. 32 metre
capli ana kubbe 32 farza, avludaki 28 kubbe Kuran-i Kerim'de adi gecen 28 peygambere, ana kubbedeki 40 pencere Hz.Muhammed
(s.a.v.)’in peygamber oldugu yasa ve 40 rekat namaza, 99 metrelik 6 minare Allah’in 99 güzel ismine karsilik gelir. Bu mimari harikasi camii
gezimizin Adana'ya veda ederek Dörtyol-Iskenderun-Belen istikametinden Antakya’ya hareket ediyoruz.

Can, Ezan, Hazan, Künefe, Asi Nehri, Selaleri, farkli inanislarda yasam alanlari ve son zamanlarda dizileri ile de ünlenen Antakya’ya
variyoruz. Gurme destinasyonlarinin önemli noktasi olan ve son dönemlerde ön plana cikan yemekleriyle meshur kentte ögle yemegi molasi
veriyoruz. Ogle yemegi molamizin ardindan dünyanin en büyük mozaiklerinin sergilendigi müze ünvanina sahip olan Hatay Arkeoloji
Müzesini geziyoruz. Arkeoloji Müzesini rehberimiz esliginde gezip bilgiler aldiktan sonra “Hiristiyan” teriminin ortaya ciktigi ve ilk kilise olma



özelligi gösteren St. Pierre Kilisesi ziyaretimizi gerceklestiriyoruz. Ardindan Yasin Suresinde gecen Hz. Isa’nin 2 elcisinin mezarinin

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur
olduguna inanilan Habib Neccar Camii’ni ziyaret ediyoruz. Camii avlusunda bulunan 2 mezar Hz. Yahya ve Hz. Yunus Türbeleri olarak
ziyaret edilmektedir. Ardindan Mitolojik pek cok efsaneye kaynaklik eden Antakya’da; Daphne ile Apollo’nun hikayesine konu olan Harbiye
ve Selalelerini geziyoruz. Su sesi esliginde muhtesem manzaradakahvemizi ictikten sonra Antakya gezimizi tamamliyor ve Hatay’a veda
ederek Gaziantep’te bulunan otelimize dogru hareket ediyoruz. Aksam yemegi ve konaklama otelimizde.

Kahvalti: Adana’da alinacaktir. (Ekstra)

Ogle Yemegi: Antakya’da alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Konaklama Oteli: Gaziantep/ Tilmen Otel, Met Gold Otel vb. oteller

Konaklama : Gaziantep/ Tilmen Otel, Met Gold Otel vb. oteller

Kahvalti : Adana’da alinacaktir. (Ekstra)

Ogle Yemegi : Antakya’da alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Otelimizde Set Menü veya Acik Büfe Olarak Alinacaktir. Tur Ucretine Dahildir.

Günün Tavsiyesi : St. Pierre Kilisesi Hatira Fotografi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gün 2

Gaziantep – Bey Mahallesi - Gaziantep Kalesi - Hz. Yusa Türbesi - Bakircilar Carsisi - Almaci Pazari – Kasteller - Tahmis Kavesi – Zeugma
Mozaik Müzesi - Birecik - Kelaynak Kuslari – Sanliurfa - Halfeti – Tekne Turu – Rum Kale – Batik Minare – Balikl

Turlasana.com ile Klasik Gap Turu 2. gününde sabah otelde alacagimiz kahvaltinin ardindan Gaziantep gezimize basliyoruz. Gaziantep’te
ilk gezi duragimiz Gaziantep’in tarih kokan yerlesimi Bey Mahallesi olacaktir. Gaziantep’in en eski yerlesim yerlerinden biri olan Bey
Mahallesi tas konaklariyla sizleri adeta tarihte bir yolculuga cikaracaktir. Milli Mücadele sonrasi Ermeniler’in terkettigi Bey Mahallesi
icerisinde gecmisten kalan izleri halen barindirmaktadir. Atatürk’ün evininde icinde bulundugu Bey Mahallesi’nde “Ben Antepliler’in
gözlerinden nasil öpmem ki, onlar sadece kendi sehirlerini degil bütün memleketi kuirtardilar” diye halka seslendigi balkon günümüzde
halen durmaktadir. Bey Mahallesi gezimizin ardindan Gaziantep sehir merkezinde bir tepeye kurulmus olan Gaziantep Kalesi’ni panoramik
olarak görüyoruz.. Kalenin ne zaman insa edildigi bilinmemekle birlikte, Roma döneminde gözlem amacli kullanildigi bilinmektedir. Kale,
tarih boyunca bircok kez restore edilmis ve son halini 2000'li yillarin basinda yapilan bir restorasyon ile almistir. Kisa bir fotograf molasinin
ardindan Antep’in meshur baklava ve Antep fistigi alisverislerimizi gerceklestirmek icin kisa bire mola veriyoruz. Alisverislerimizi ardindan
Pirsefa Hazretleri ve Hz. Yusa Peygamber Türbelerini ziyaret ediyoruz. Daha sonra Sedefciler, Baharatcilar, Sebze Hali, Tarihi Pasa Hani,
Tahtani Camii, Uzun Carsi, Tarihi Gümrük Hani, Zincirli Bedesten, Kunduracilar Carsisi’ni görerek Bakircilar Carsisi’na ulasiyoruz. Burada
Gaziantep`in en eski carsisi olarak bilinen 250 yillik Almaci Pazarini geziyoruz. Daha sonra Tahmis Kavhesi’ne ulasiyoruz. 1635-1638 yillari
arasinda Türkmen Agasi ve Sancak Beyi Mustafa Aga Bin Yusuf tarafindan, Mevlihane Tekkesi’ne gelir getirmesi amaciyla yapilan Tahmis
Kahvesi’nde Menengic Kahvesi icmek ve carsilarda alisverislerimizi gerceklestirmek icin serbest zaman veriyoruz. Serbest zamanimizin
ardindan Zeugma Mozaik Müzesine hareket ediyoruz. . Selevkoslar tarafindan kurulan sonrasinda Roma dilinde iki yakayi bir araya getiren
anlaminda isimlendirilen Zeugma Kenti’nin Birecik Baraji sularinin altinda kalmasinin ardindan, Romali Generallerin villalarinin taban
moziklerinin cikartilip sergilendigi Zeugma Mozaik Müzesi’ne hareket ediyoruz. 9 Eylül 2011 tarihinde Gaziantep'te acilan ve 1700
metrekarelik mozaik ile dünyanin ikinci büyük mozaik müzesi olma özelligini tasiyan müzede Dünyaca ünlü ‘’Cingene Kizi’’ mozaiginin yani
sira konusunu Yunan Mitlojisinden alan mozikleri rehberimizin anlatimlari esliginde geziyoruz. Zeugma Müzesi gezimizin ardindan Birecik’e
hareket ediyoruz.

Birecik’te sayilari 11’e kadar düsen, sadece Fas ve Birecik’te bulunan, Misir’da kutsal Ibis kusu olarak bilinen Kelaynak Kuslari Uretme
Ciftliginde yeryüzünde kalan son göcmen Kelaynaklar hakkinda bilgi alip, fotografladiktan sonra ülkemizin “Cita Slow” kentlerinden biri olan
Halfeti’ye hareket ediyoruz. Birecik Baraji Insaasindan sonra bir kismi baraj gölü altinda kalan Halfeti’de dileyen misafirlerimiz ile bizi
bekleyen teknemize binerek Halfeti Tekne Turuna basliyoruz. (Ekstra) Baraj Gölü üzerinde yapacagimiz gezinti sirasinda yine büyük bir
kismi baraj gölü altinda kalmis olan Kral Kizi Magarasi, Rumkale ve Bilesur Savasan Köyü’nde Firat sulari altinda kalan Camii ve Minaresini
görecegiz. Tekne turumuzun bitimiyle Halfeti’de kisa bir mola veriyoruz. Ardindan Halfeti!ye veda ederek Hz. Ibrahim Peygamber’in



dogdugu ve atese atildigi, Hz. Eyüp Peygamber’in cile cektigi, Suayip Peygamber’in Ibadet ettigi Peygamberler Sehri Sanliurfa’ya dogru
hareket ediyoruz.

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur
Sanliurfa denilince akla ilk gelen gezi yerlerinden birisi olan Balikli Göl’e ulasiyoruz. Balikli Göl, Sanliurfa sehir merkezinin güneybatisinda
yer alan ve Ibrahim Peygamberin atese atildiginda düstügü yer olarak bilinmektedir. Kutsal baliklari ve cevrelerindeki tarihi eserler ile
Sanliurfa'nin en cok ziyaretci ceken yerlerindendir. Hz. Ibrahim’in atese atildigi yerde olusan Balik Göl (Halil-Ur Rahman) ve Nemrut’un kizi
Zeliha’nin gözyaslarindan olustugu söylenen Aynzeliha Gölü’nü görüp rehberimizden bilgiler aldiktan sonra fotograf molasi veriyoruz.
Ardindan Sanliurfa’nin otantik carsilarinda Urfa’ya özgü ürünler alabilmeniz icin serbest zaman veriyoruz. Serbest zamanimizin ardindan
otelimize dogru hareket ediyoruz. Dileyen misafirlerimiz bölge kültürünü taniyabilecegimiz ekstra olarak düzenlenecek sira gecesine
katilabilirler.

Onemli: Sanliurfa otel konaklamamiz oda kahvaltidir. Aksam yemegi icin dileyen misafirlerimiz yemekli sira gecesi programina dahil
olabilirler. (Ekstra)

Kahvalti: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi: Halfeti’de alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi: Sira Gecesinde alinacaktir. (Ekstra)

Konaklama Oteli: Sanliurfa/ Harran Otel, Newton Otel, New Paradise Otel vb. oteller

Konaklama : Sanliurfa/ Harran Otel, Newton Otel, New Paradise Otel vb. oteller

Kahvalti : Otelimizde Acik Büfe ya da Set Menü Olarak Alinacaktir. Tür Ucretine Dahildir.

Ogle Yemegi : Halfeti’de alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Sira Gecesinde alinacaktir. (Ekstra)

Günün Tavsiyesi : Nemrut Dagi Gün Batimi Selfi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gün 3

Harran - Harran Universitesi – Ulu Camii – Konik Evler – Harran Konukevi -Hz. Eyüp Peygamber Sabir Makami - Göbeklitepe - Viransehir -
Kiziltepe – Mardin - Deyrulzafaran Manastiri - Kasimiye Medresesi – Eski Mardin - Seyh Cabuk Camii – Cumhuriyet Mey

Turlasana.com ile Klasik Gap Turu 3. gününde sabah otelde alacagimiz kahvaltinin ardindan binerek “Yollarin kesistigi yer” anlamina gelen
Harran’a hareket ediyoruz. Harran, Dünya üzerinde sadece 3 bölgede bulunan Konik Kubbeli Evleri ile koruma altina alinmistir. Ilk Islam
üniversitesinin de bulundugu 5000 yillik gecmise sahip olan Harran’da, Harran Universitesi(Ulu Cami), Harran Höyügü, Kale, Kervansaray
ve Geleneksel Konik Harran Evlerini görüp bir tanesine misafir oluyoruz. Konukevi ziyaretimiz sirasinda yöresel kiyafetler giyerek fotograflar
cekebilirsiniz. Harran gezimizin ardindan Peygamberler arasinda sabri ile taninan Hz. Eyyüb’ün hastalanip cile cektigi magaranin da yer
aldigi Hz. Eyyüb Peygamber Sabir Makami’ni ziyaret ediyoruz. Burada Hz. Eyyüb Peygamber’in amansz bir hastaliga yakalanip hastaligi
boyunca kaldigi cile magarasini, hastaligi boyunca tedavi olduguna inanilan su kuyusunu ve Eyyüb Peygamber’in sirtini dayadigi sabir tasini
görecegiz. Buradaki ziyaretimiz ardindan Sanliurfa’nin Orencik Köyü yakinlarinda bulunan Anadolu’nun ve Dünya’nin uygarlik tarihinin ilk
tapinaklarina ev sahipligi yapan, Unesco Dünya Kültür Miras Listesindeki Göbeklitepe Höyügü’ne variyoruz. Kesfiyle birlikte sadece bölge
tarihini degil insanlik tarihini degistiren, tarihi 12 bin yil önceye dayanan Göbeklitepe, gectigimiz yillarda National Geographic dergisinin tüm
dünyada “Dinin Dogdugu Yer” sloganiyla kapak yapilmistir. Henüz cok az bir kismi acilmis olan ve neolitik cagin Hac Merkezi kabul edilen
Göbeklitepe hakkinda rehberimizden tarihi bilgiler aldiktan sonra Sanliurfa’ya veda ederek Kiziltepe istikametinden Mardin’e ulasiyoruz.

Mardin’de ilk duragimiz Süryani Ortodoks Patriklerinin yasadigi Deyrulzafaran Manastiri olacaktir. (Bölgede yogunluk oldugu takdirde Mor
Gabriel Manastiri gezisi yapilacaktir.) Canli bir tarih görünümünde olan manastirda 52 Süryani Patriginin mezari bulunmaktadir. Rehberimiz
esliginde Mor Hananyo Kilisesi, Azizler Evi, Meryem Ana Kilisesi ve Günes Tapinagi ziyaretlerimizi gerceklestirip bilgiler aldiktan sonra



serbest zaman veriyoruz. Mardin Ovasi’na hakim konumu ve muhtesem mimarisi ile sizleri büyüleyecek olan Deyrulzafaran Manastiri sizleri
kendisine hayran birakacaktir. Serbest zamanimizin ardindan Kasimiye Medresesi’ne hareket ediyoruz. Artuklular Döneminde yapimina
baslanan ve 15. Yüzyilin sonlarinda Akkoyunlu Sultan Kasim Ibn Cihangir döneminde tamamlanmis olan Medrese’de rehberimizden bilgiler
alarak gezip, fotograf molasi ardindan Diyarbakir Kapi’da aracimizdan inerek Eski Mardin sokaklarinda yürüyüse basliyoruz. Cumhuriyet

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur
Meydani’nda baslayan yürüyüsümüzde Seyh Cabuk Camii, Zinciriye Medresesi, Mardin Protestan Kilisesi, Latifiye Camii, Sokulbar
(Inekler Carsisi), Bakircilar Carsisini görecegiz. Yürüyüsümüz sirasinda Artuklu Döneminin mimari örneklerinden olan Mardin Ulu Camii’yi
rehberimiz esliginde geziyoruz. Dilimli kubbesi ve minaresiyle Mardin’in sembolü olan Mardin Ulu Cami kayitlara göre iki minareli insa
edilmistir. Caminin bugün mevcut olan tek minaresinin kare kaidesindeki yazit, yapim tarihini 1176 olarak vermektedir. Fakat bugünkü
minare 1888/1889 yillarinda yeni ve elektik bir üslupla yapilmistir. Bazi Süryani yazarlar kiliseden cevrildigini söylerler. Yapi kiliseden
cevrilmemis olsa bile, yerinde eski bir kilisenin bulunmasi muhtemeldir. Burada rehberimizden alacagimiz tarihi bilgiler ardindan sokaklari
birbirine baglayan kücük tünellerin yani Abbaralarin altindan gecerek yürüyüsümüze devam ediyoruz. Bir dönem PTT Binasi olarak
kullanilmis ve bu sekilde taninan, eski bir Ermeni Konagi olan Sahtana Konagi’ni görüyoruz. Ardindan 13. Yüzyilin baslarinda Artuklu
Sultani Melik Nasreddin Artuk Aslan tarafindan yaptirilan Sehidiye Camii’ni görerek Mezopotamya Ovasina karsi yorgunluk caylarimizi
icebilmek ve muhtesem fotograflar cekebilmek icin kisa bir mola veriyoruz. Molamizin ardindan otelimize dogru hareket ediyoruz. Aksam
yemegi ve konaklama otelimizde.

Kahvalti: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi: Mardin’de alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Konaklama Oteli: Mardin/ Yay Grand Otel, Raymar Otel, Mesopotamia Garden Hotel, Midyat Akitu Otel, Matiat Otel vb. oteller

Konaklama : Mardin/ Yay Grand Otel, Raymar Otel, Mesopotamia Garden Hotel, Midyat Akitu Otel, Matiat Otel vb. oteller

Kahvalti : Otelimizde Acik Büfe ya da Set Menü Olarak Alinacaktir. Tür Ucretine Dahildir.

Ogle Yemegi : Mardin’de alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Otelimizde Acik Büfe ya da Set Menü Olarak Alinacaktir. Tür Ucretine Dahildir.

Günün Tavsiyesi : Hasankeyf Tekne Turu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gün 4

Dara Antik Kenti– Midyat – Midyat Konukevi - Telkariciler Carsisi – Batman - Hasankeyf -Tekne Turu - Dicle Nehri – On Gözlü Köprü -
Hevsel Bahceleri - Mardin Kapi - Diyarbakir

Turlasana.com ile Klasik Gap Turu 4. gününde sabah otelde alacagimiz kahvaltinin ardindan otelimizden ayrilarak dileyen misafirlerimiz ile
Dara Antik Kenti ve Beyazsu gezimizi gerceklestiriyoruz. (Ekstra) Mardin’in 30 km güneydogusunda, Oguz Köyü’nde yer alan Dara Antik
Kenti Yukari Mezopotamya’nin en önemli yerleskelerinden biridir. Kaya icine oyulu olusan ve genis bir alana yayilan Dara Antik Kenti’ni
rehberimiz esliginde geziyoruz. Dara Antik Kenti gezimizin ardindan Midyat’in güneyinde kalan plato ve tepelerin eteginden kaynagini alan
Beyazsu’ya hareket ediyoruz. Mardin’in kurak ve agacsiz cografyasinda, serin ve berrak suyu, agaclari ve yesilligi ile Beyazsu’da kisa bir
cay kahve molasi veriyoruz.

Dara Antik Kenti ve Beyazsu programimizin ardindan dinlerin ve dillerin bulusma noktasi Midyat’a hareket ediyoruz. Midyat’ta Sila,
Hercai, Ah Bir Bulut Olsam gibi dizilerin cekildgi Midyat Konukevi gezimizi gerceklestiriyoruz. Birbirinden harika fotograflar cekebileceginiz
Konukevi ziyaretimiz sonrasinda Süryani ustalar tarfindan yillar boyunca gelistirilmis ve bir kültür halini almis Telkâri sanatinin örneklerini
görüp satin alabilecegimiz telkâri atölyesini ziyaret edip, alisverislerimizi gerceklestiriyoruz. Telkari alisverislerimizden sonra Tarihi Midyat
Evleri arasinda gezinti yapabilmek adina serbest zaman veriyoruz. Serbest zamanimizin ardindan carsida bizi bekleyen otobüsümüz ile
bulusarak Hasankeyf’e hareket ediyoruz.



Tarihi 12 bin yil öncesine dayanan Hasankeyf’te, Ilisu Barajinin yapilmasinin kesinlesmesiyle beraber 3 km uzakliga yeni bir yerlesim yeri
kurulmustur. 2020 yili Subat ayi itibariyle sular altinda kalan Hasankeyf’in hüznüne ortak olacagimiz bu gezimizde görkemini hala koruyan
Hasankeyf Kalesi'ni, gizli su Tüneli'ni, El Rizik Camisi'nin Minaresi'ni ve magaralari görerek serbest zamanin veriyoruz. Serbest zamanin
ardindan Türkiye’nin ilk petrol kuyularinin bulundugu Batman üzerinden at basi petrol pompalarini panoramik olarak görerek
Güneydogu’nun en eski ve köklü kenti olan Diyarbakir’a hareket ediyoruz.

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur
Dicle Nehri kiyisinda bulunan 2015 yilinda UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alinan, tarimsal degerinin disinda, kültürel ve tarihi olarak da
özgün bir yere sahip Hevsel Bahcelerini görüp fotografliyoruz. Daha sonra On Gözlü Köprü’ye variyoruz. Hidirellez zamani yöre halki
dileklerini bir beze yazip bu köprüden Dicle Nehri’ne atarlarmis. Buradaki fotograf molamizin ardindan yapim tarihi ve yaptiran uygarligin
bilinmedigi, 9000 yillik bir tarihe sahip oldugu bilinen Diyarbakir surlarinin en eskisi olan Keci Burcu, Urfa Kapi ve Mardin Kapi’yi panoramik
olarak görerek otelimize dogru hareket ediyoruz. Aksam yemegi ve konaklama otelimizde

Kahvalti: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi: Batman’da alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Konaklama Oteli: Diyarbakir/ Sv Business Otel, Prestige Otel vb. oteller

Konaklama : Diyarbakir/ Sv Business Otel, Prestige Otel vb. oteller

Kahvalti : Otelimizde Acik Büfe ya da Set Menü Olarak Alinacaktir. Tür Ucretine Dahildir.

Ogle Yemegi : Batman’da alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Otelimizde Acik Büfe ya da Set Menü Olarak Alinacaktir. Tür Ucretine Dahildir.

Günün Tavsiyesi : Balikligöl kenarinda cay keyfi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gün 5

Diyarbakir - Cahit Sitki Taranci Müzesi - Diyarbakir Ulu Camii - Siverek - Nissibi Köprüsü – Adiyaman - Kahta - Karakus Tümülüsü -
Cendere Köprüsü - Nemrut Dagi - Gün Batimi

Turlasana.com ile Klasik Gap Turu 5. gününde sabah otelde alacagimiz kahvaltinin ardindan otelimizden ayrilarak “Yas otuz bes, yolun
yarisi eder” siiriyle tanidigimiz Diyarbakirli Sair Cahit Sitki Taranci Müze Evi'ni ziyaret ediyoruz. Her mevsim icin ayri kullanim alanlari
yaratilan bu güzel evde bölge sivil mimarisinin ince örneklerini göreceksiniz. Burada verecegimiz kisa molamizin ardindan Anadolu’nun ilk,
Islam Âlemi’nin 5. Harem-i Serif’i olan Ulu Camii gezimizi gerceklestirip, 1500 yilinda Akkoyunlu Kasim Bey tarafindan yapilan Dört Ayakli
Minare’yi (Seyh Mutahhar Camii) görecegiz. Diyarbakir gezimizi tamamladiktan sonra Diyarbakir’a veda ederek Siverek üzerinden
Adiyaman’a hareket ediyoruz.

Yol güzergahimizda Diyarbakir-Siverek-Kahta-Adiyaman’i birbirine baglayan ve Dogu’nun Bogaz Köprüsü olan Nissibi Köprüsü’nü
görecegiz. Ardindan Adiyaman’in Kahta ilcesine ulasarak dileyen misafirlerimiz ile Nemrut Dagi, Cendere Köprüsü ve Karakus Tümülüsü
turumuza basliyoruz. (Ekstra)

Kahta’da bizi bekleyen minibüslerimize binerek Kommagene Krali Mithridates ve ailesinin mezarlarinin bulundugu Karakus Tümülüsü’ne
ulasiyoruz. Muhtesem manzara esliginde rehberimizin yapacagi anlatimlarin ardindan minibüslerimize binerek Roma döneminin en görkemli
köprülerinden birisi olan Cendere Cayi üzerine insaa edilmis 18 asirlik Cendere Köprüsü’ne variyoruz. Burada fotograf molasi verdikten



sonra Dogu Toros sira daglari üzerinde 2150 metre yüksekligindeki Nemrut Dagi'na tirmanisa geciyoruz. Zirvede 2150m’de Kral I.
Antiochos’un Tümülüsü yer almaktadir. Dogu ve bati teraslarinda I. Kral Antiochos tarafindan yapilmis Zeus (Oromasdes), Apollon, Mithras,
Helios, Hermes, Herakles, Artagnes, Ares, Kommagene, Tche ve kendisinin dev heykelleri bulunmaktadir. Kral I. Antiochos, bir araya
getirdigi Yunan-pers din ve kültürünü, geleneklerini bu eserlerde acik bir sekilde pekistirmistir. Rehberimizden gerekli bilgileri aldiktan sonra
Antiochos'un su vasiyetini hatirlayarak essiz günbatimi manzarasinin keyfini cikartiyoruz; “Dogum günüm her ay ve yil kutlanip, bayram
günü olacak, bu günlerde bas rahip, tanrilar ve benim icin kendisine benim ve kanunlarin cömertce verdigi Pers kiligina bürünerek hepimizin
üzerine altin celenkler koyacak. Hepimiz icin bol bol kokular yakacak ve geregince kurbanlar kesecek, kutsal sofralari en güzel yemekler ve
saraplarla donatacak. Buraya toplanan ulusum, bol bol yiyip bayram edecek” Günbatimi ardindan tekrar minibüslerimize dönüyor otelimize
dogru hareket ediyoruz. Aksam yemegi ve konaklama otelimizde.

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur
Kahvalti: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi: Gaziantep’te alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Konaklama Oteli: Adiyaman/ Antiochos Otel, White Star Otel, Rabat Resort Otel vb. oteller

Konaklama : Adiyaman/ Antiochos Otel, White Star Otel, Rabat Resort Otel vb. oteller

Kahvalti : Otelimizde Acik Büfe ya da Set Menü Olarak Alinacaktir. Tür Ucretine Dahildir.

Ogle Yemegi : Gaziantep’te alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Otelimizde Acik Büfe ya da Set Menü Olarak Alinacaktir. Tür Ucretine Dahildir.

Günün Tavsiyesi : Gaziantep Mesk Gecesi Eglencesi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gün 6

Perre Antik Kenti - Kahramanmaras – Arasa Camii – Tashan – Ulu Camii – Dondurma Müzesi – Tarihi Cukur Hamami – Maras Kalesi –
Maras Evleri

Turlasana.com ile Klasik Gap Turu 6. gününde sabah otelde alacagimiz kahvaltinin ardindan otelimizden ayrilarak Kommagene Kralligi’nin
bes büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti’ne hareket ediyoruz. Melitene’yi (Malatya) baskent Samosata’ya (Samsat) baglayan yol
güzergahi üzerinde olmasi nedeniyle gecmiste jeopolitik bir öneme sahip olan Perre Antik Kenti, icerisinde bulunan önemli Piskoposlardan
dolayi dinsel acidanda önemli bir kent özelligi tasimaktadir. Kayalar icine oyularak yapilan Kaya Mezarlari, Roma Cesmesi gibi gecmisten
günümüze gelen tarihi noktalari rehberimiz esliginde gezip bilgiler aliyoruz. Daha sonra Adiyaman’a veda ediyor ve Kahramanmaras’a
hareket ediyoruz.

Kahramanmaras gezimize ilginc minaresi ile 1704 yilindan günümüze gelmis Arasa Camii’ni görüyoruz. Daha sonra 1650 yilinda yapilan
Tashan’i gezerek, Dulkadirogullari Beyligi Hükümdari Süleyman Bey tarafindan 1442 – 1454 yillari arasinda yapilan Ulu Camii’yi ziyaret
ediyoruz. Sehrin önemli olaylarina taniklik etmis ve ahsap tavanli camiiler gurubuna giren Ulu Camii ziyaretimiz ardindan Maras Dondurma
Müzesi’ne geciyoruz. Kahramanmaras’in sembolü haline gelen Maras Dondurmasinin hazirlanmasi sirasindaki asamalari, Maras’a
özgünlügünü gösteren detaylari, Dondurmanin tarihten günümüze ve tezgahtan sofraya gelisini görebilecegimiz müze ziyaretimizi
gerceklestiriyoruz. Ardindan yapilis tarihi ve kim tarafindan yapildigi bilinmeyen klasik Osmanli Hamam Mimarisinde yapilmis Tarihi Cukur
Hamami ve sehrin tam merkezinde yer alan Maras Kalesi’ni panoramik olarak görecegiz. Daha sonra Maras evleri arasinda kisa bir
yürüyüs yaparak Meshur Maras Dondurmasi yiyebilmek icin mola veriyoruz. Dondurma molamizin ardindan Turlasana.com ile Klasik Gap
Turumuzun sonuna geliyor ve bir baska Turlasana.com organizasyonunda bulusmak üzere vedalasarak dönüs yolculugumuza basliyoruz.

Kahvalti: Otelde alinacaktir. Tur ücretine dahildir.

Ogle Yemegi: Kahramanmaras’ta alinacaktir. (Ekstra)



Aksam Yemegi: Adana’da alinacaktir. (Ekstra)

Konaklama Oteli: Bu gece otel konaklamasi yoktur.

Konaklama : Dikkat! Bu Gece Konaklama Yoktur.

Kahvalti : Otelimizde Acik Büfe ya da Set Menü Olarak Alinacaktir. Tür Ucretine Dahildir.

Ogle Yemegi : Kahramanmaras’ta alinacaktir. (Ekstra)

Aksam Yemegi : Adana’da alinacaktir. (Ekstra)

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur
Günün Tavsiyesi : Gaziantep'te baklava mutlaka yemelisiniz.

Dahil Hizmetler
• Otellerde 5 gece konaklama

• Otelde acik büfe 5 sabah kahvaltisi

• Otelde acik büfe veya set menü 4 aksam

yemegi • Ekonomi sinifi gidis-dönüs ucak biletleri

• Lüks araclar ile ulasim (Kisi sayisina göre arac verilmektedir.)

• Programda belirtilen cevre gezileri

• Profesyonel rehberlik hizmeti

• Arac ici bardak su

• Turlasana.com Güvencesi

• 1618 nolu Turizm Kanununa göre Zorunlu Seyahat Sigortasi

Onemli Bilgiler

Haric Hizmetler
• Programda belirtilen ilk gün sabah kahvaltisi

• Programda belirtilen son gün aksam yemegi

• Tüm yemeklerde alinan icecekler

• Ogle yemekleri

• Sanliurfa Sira Gecesi

• Nemrut Dagi Turu

• Halfeti Tekne Turu

• Hasankeyf Tekne Turu

• Dara Antik Kenti ve Beyazsu Turu

• Ekstra belirtilen tüm organizasyonlar

• Tüm kisisel harcamalar

• Müze ve Oren Yeri giris ücretleri (Belediye ve özel isletmeler icin
gecerlidir.)

• Müze Kart (Kültür ve Turizm Bakanligina bagli müzeler icin
gecerlidir.)

Turumuzun süresi 5 gece 6 gündür. Otel konaklamasi 5 gece olarak gerceklesmektedir.

Cocuk indirimleri iki yetiskin yaninda uygulanabilir.

Rehberimiz programi tamamen gerceklestirmek kaydi ile programin seyrinde degisiklik yapabilir. Turlarimiz otel, otobüs, ucak tur
programi ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür ayri ayri düsünülemez.

0–6 yas cocuklarda otel konaklamasinda yatak verilmeyebilir.

Otobüslü Turlarda 00-1,99 yas cocuklardan ücret alinmaz. Eger cocuklar icin otobüste koltuk istenirse 02-06 yas cocuk fiyati uygulanir.

Triple odalarda 3. Yatak normal yatak konforunda olmayabilir. Otel duruma göre misafirlerimize acilir-kapanir yatak ya da cekyat verebilir.



2 yasini doldurmus her bireyin otobüste koltuk almasi zorunludur.

Tur icerisinde kullanilmayan ulasim, konaklama, cevre gezileri vb. Haklar iade edilemez.

Rezervasyon esnasinda koltuk sözü verilemez. Koltuk numaralari rezervasyon tarih sirasina göre belirlenir. Turu erken satin alan misafirler
önde oturmaya hak kazanirlar.

Tüm turlarda kademeli fiyat uygulamasi gecerlidir. Turlarin dolulugu arttikca Tur fiyatlari da artmaktadir. Satin alinan tarihten sonraki fiyat
degisikliklerinde misafir aradaki farki talep edemez.

Ucakli Turlarda Turlasana.com, yogunluga bagli olarak ve programi aksatmamak kaydiyla; havalimani, havayolu sirketi ve ucus saati
degistirme hakkini sakli tutar. Havalimani degisikliklerinde Turlasana.com, misafirlerine ücretsiz servis vermek zorundadir.

Ekstra Turlar, kisi sayisina bagli olarak hareket eder. Ekstra bir turun gerceklesmemesi halinde misafirin tazminat hakki dogmaz. Bu
durumda Turlasana.com’un bir sorumlulugu yoktur. Ekstra Tur fiyatlari degisebilir. Bu durumda misafirin turu satin aldigi tarih degil, turun
hareket ettigi tarih dikkate alinir. Tura gidilen dönemdeki ekstra tur fiyati gecerli olur. Misafir bunu kabul ederek turu satin almistir.

Tur programinda belirtilen saatler, normal hava ve yol kosullarina göre hesaplanmis olup, olasi gecikmelerde, Turlasana.com’un
sorumlulugu degildir, misafirin ise tazminat hakki yoktur.Tur konaklama bölgelerinde ve otellerinde yogunluga göre ayni standartlarda olmak
kaydi ile degisiklik yapilabilir. Tüm odalamalar, otel yetkilileri tarafindan yapilmakta olup, konuyla ilgili Turlasana.com’un herhangi bir
yaptirimi yoktur.

Haftasonu Konaklamali Turlari’nda konaklamalar sehir otelleri standartlarina sahiptir. Otellerde yöresel yemek olma zorunlulugu yoktur, set
menü olarak veya acik büfe olarak hizmet vermektedir.

Turlar esnasinda program yogunlugundan dolayi bankamatik, döviz bürosu vs. Bulmak her zaman mümkün olmadigindan, misafirlerimizin
bu duruma karsi hazirlikli olmasinda fayda vardir.

Ogle yemeklerinde yöreye özgü ekonomik menüler olusturulmustur. Ogle ve aksam yemeklerinde bölge yogunluguna bagli olarak gruplara
ayrilan masalar kullanilir.

Tur öncesi ya da tur esnasinda hava muhalefeti nedeniyle yapilamayan Turlardan Turlasana.com’un sorumlulugu yoktur.

Bu Turun hareketi icin minimum katilimci sayisi 16 olarak öngörülmüstür. Yeterli sayida cogunluk olmadiginda turu 3 gün önceden haber
vermek kaydi ile iptal hakki Turlasana.com’da saklidir.

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur
Turun iptali durumunda Turlasana.com iptalini bizzat bildirmek zorundadir. Yasal sürec oldugundan tazminat hakki yoktur.

Seyahat süresince kullandigimiz araclar ve otellerden ayrilirken esyalarinizi eksiksiz olarak yaniniza aldiginizdan emin olun,
kaybolan esyalarinizdan Turlasana.com sorumlu degildir.

Tura kayit yaptiran misafirlerimizin 30 gün kalaya kadar ücretsiz iptal hakki vardir. Tur tarihine 30 günden az kalmasi durumunda %30 ceza,
20 gün ve daha az kalmasi durumunda %100 ceza uygulanir. Katilimci iptal talebi ile birlikte sunulan Türkiye’den Devlet Hastanelerinden
alinan raporu (Bashekim Imzali) sunmak zorundadir.

Ek Bilgiler

IPTAL IADE GUVENCE PAKETI VE ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI HAKKINDA

Iptal iade güvence paketi; Tura cikis gününden; 72 saat (3 gün) öncesine kadar rezervasyon iptal talebinde bulunulmasi veya degisiklik
halinde kosulsuz %100 kesintisiz iade garantisi sunuyor. Konaklamali turlarda sigorta bedeli kisi basi 50 TL’dir.

Zorunlu seyahat sigortasi; acentemiz tarafindan tüm misafirlerimize ücretsiz olarak yapilmaktadir. Acentenin iflasi veya herhangi bir nedenle
paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Saglik sigortasi degildir, tedavi masraflarini karsilamaz. (Ozel Saglik Sigortasi Misafire Ait Ozel
Harcamadir)

TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TUKETICI KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANMISTIR.-

KISI SAYISINA GORE KULLANILACAK ARACLAR

Otobüsler: 32 - 54 Kisi Sayilarinda Kullanilir. Mercedes Travego/Tourismo, Neoplan Cityliner/Tourliner, Temsa Safir/Maraton, Man Fortuna

Midibusler: 20 - 31 Kisi Sayilarinda Kullanilir. Isuzu Turkuaz, Otokar Mega

Minibusler: 19’a Kadar Kisi Sayilarinda Kullanilir. Vw Crafter, Mercedes Sprinter

Tüm misafirler, yukarida belirtilen maddeleri kabul ederek Turun satisini gerceklestirmis sayilir.

IPTAL POLITIKASI:

Tura kayit yaptiran misafirlerimizin 30 gün kalaya kadar ücretsiz iptal hakki vardir. Tur tarihine 30 günden az kalmasi durumunda %30 ceza,
20 gün ve daha az kalmasi durumunda %100 ceza uygulanir. Katilimci saglik nedeni ile iptal talep ettiginde, Türkiye’den Devlet
Hastanelerinden alinan raporu (Bashekim Imzali) sunmak zorundadir. Not: Ucakli Programlar da havayolu tarafindan iptali yapilamadigi icin
rezervasyonun iptal ve iadesi yapilamamaktadir.



YUKARIDA YAZILI OLAN TUR PROGRAMI, TURLASANA.COM TARAFINDAN OZGUN OLARAK YAZILARAK, HAZIRLANMISTIR. HER
HANGIBIR SEKILDE TURLASANA.COM BILGISI OLMADAN, PROGRAMIN KOPYALANMASI, YAYINLANMASI YASAKTIR. TUM
HAKLARI TURLASANA.COM'A AITTIR. PROGRAMIN TURIZM SEKTORUNDE OLUSTURULAN KOPYALARIN DAN TURLASANA.COM
SORUMLU TUTULAMAZ.

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur


