
1.GÜN (İSTANBUL-ADANA-ANTAKYA)
Sabah saatlerinde havaalanında buluşma. Yaklaşık 1 saat 20 dakikalık bir uçuşla Adana’ya ulaşma. Alanda aracımızla 
buluşma ve takiben Belen Geçidi üzerinden ulaşacağımız Habib Neccar dağının eteklerindeki, Olimpiyatlar Şehri 
Antakya’ya doğru yol alma. Şehre varışta dünyadaki benzerlerine göre en büyükler arasında yer alan Mozaik Müzesi, 
Kilise örnekleri, eski Antakya evlerini geziyor ve Antakya’nın modern halini bize unutturacak olan Uzun Çarşıya 
geçiyoruz. Serbest zamanın ardından eski dönemlerde Antakyalı zenginlerin yazlık mevkii olan ve çağlayanlarından su 
kanallarıyla şehre su getirilen Defne(Harbiye)’de geziyoruz. Akşam saatlerinde otelimize varış ve yerleşme. Akşam 
yemeği ve konaklama otelimizde.  
2. GÜN (ANTAKYA-GAZİANTEP)
Sabah kahvaltı sonrası Amik ovasının başlangıcında bulunan Hıristiyanlığın Kudüs’ten sonra yayıldığı ilk şehir olan 
Antakya‘da ki otelimizden ayılıyoruz. En eski yerleşim yerlerinden, Antik Kentleri, Camileri, Kiliseleri, Hanları, 
Bedestenleri ile meşhur, kurtuluş savaşının simge kentlerinden biri olan Gaziantep’e gidiş. Devamında Zeugma Antik 
Kenti’nden çıkarılan buluntuların da sergilendiği, dünyanın en büyüklerinden Zeugma Mozaik Müzesi, Kudret kayası 
olarak anılan tepe üzerine kurulmuş Kale, Cam Müzesi, Sedef Atölyeleri gezileri yapılırken serbest zamanda yöresel 
tatlardan gurme kıvamında yemekler yiyor ve ünlü Elmacı Pazarında yöre ürünlerinden alış-veriş imkânı buluyoruz. 
Akşam saatlerinde otelimize varış ve yerleşme. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.  
3. GÜN (GAZİANTEP-ADIYAMAN)
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareket. Gap turunun panoramasını yol boyunca yaşayacağımız güzergahtan, 
Adıyaman’a ulaşma. Şehir içinde yapılan araçlı tur sonrası Unesco kültür miras listesinde yer alan Doğu Toros 
sıradağları üzerinde 2150 m. yüksekliğindeki Nemrut Dağı ören yerine ulaşmak için Kahta yoluyla ilerleme. Yol 
üzerinde Karakuş, Cendere Köprüsü, Arsemia Tapınağı, Eski Kalenin gezilerini yapıyor ve muhteşem güneş 
panoramasıyla, ilginç doğa yapısıyla dünyanın 8. Harikası olabilecek güzellikteki Nemrut Dağı’nda Kommagene 
Krallığının Tümülüsüne tırmanıyoruz. Heykeller, kabartmalar ve yazıtların bir dönemi bize anlattığı, görenlerin 
yapılışına inanamadığı bu yerde doğayı bir kez daha farkları ile yaşayacağız. Akşam saatlerinde otelimize varış ve 
yerleşme. Konaklama ve akşam yemeği otelimizde.  
4. GÜN (ADIYAMAN-DİYARBAKIR-MİDYAT)
Kahvaltı sonrası otelden, Türkiye’nin en kapsamlı sulama projesi olan GAP’ın en büyük barajı Atatürk Barajını 
ziyaret etmek için ayrılıyoruz. Teknik anlatımının, önemini bir kat daha arttırdığı bu yerden, Diyarbakır’a geçiyoruz. 
Şehirde ilk durağımız günümüze kadar korunmuş bir yöre evi olan Cahit Sıtkı Tarancı müze evi. Yöre yaşantısını bize 
en iyi anlatacak örneklerden biri olan bu evden, farklı mezheplerin birleştiği beşinci Harem-i Şerif olduğu düşünülen 
Ulu Camii ye gidiyoruz. Burada ki ziyaretimizi, dünyanın Çin seddinden sonraki en uzun surlara sahip olduğu bilinen 
Diyarbakır Surları gezisi takip ediyor. Türkülere konu olmuş kapıları, burçları ve yapısını tanıyacağımız sur gezimiz, 
çarşıdaki serbest zamanla bitiyor. Takiben antik çağın ilk yerleşim alanlarından Hasan Keyf’e Batman üzerinden varış. 
Dicle nehri üzerine kurulacak olan baraj nedeniyle yok olma tehlikesi yaşayan şehri görüntüledikten sonra, Süryanilerin 
ilk yerleşim mekanlarından ve dizilerin doğal platosu konumundaki Midyat’a gidiyor ve gezmeye başlıyoruz. Konuk 
evi olarak kullanılan ama bir çok diziye ve filme set olmuş mekanda vereceğimiz mola sonrası, çarşı içinde telkari 
sanatının inceliklerini ustalarından dinliyoruz. Akşam saatlerinde otelimize varış ve yerleşme. Akşam yemeği ve 
konaklama otelimizde.  
5.GÜN (MARDİN-ŞANLIURFA)
Otelde alınan sabah kahvaltısını takiben Mardin’i gezmeye başlıyoruz. Değişik yapısıyla bizi bekleyen şehirde uzunca 
bir dönem dünyadaki tüm Süryanilerin merkezi sayılan Deyrülzafaran Manastırı ziyaret ediliyor. Süryanilerin hac 
merkezi olarak da kabul gören içinde Güneşe tapanların da tapınağının bulunduğu bu yerden, Artuklu taş mimarisinin 
bölgedeki önemli eserlerinden Ulu Camii, Eski Ermeni Çarşısı, farklı yapısı ile Mardin sokakları ve Abbaraları 
gezmek amacıyla ayrılıyoruz. Defile ile ünlenen Kasımiye Medresesinin gezilmesini takiben çarşıda verilen serbest 
sonrası Kızıltepe, Viranşehir üzerinden Peygamberler Şehri Şanlıurfa’ya ulaşma. Otelimize yerleşmemizi ve 
dinlenmemizi takiben, akşam yemeğini alıyor ve birlikte yörenin dünyaca bilinen Sıra Gecesinde eğleniyoruz. (ekstra)  
6.GÜN (ŞANLIURFA-GAZİANTEP-İSTANBUL)
Kahvaltı sonrası otelden, Antik Harran Üniversitesi, Konik Harran Evleri ile tipik Urfa köy yaşantısının örneklerini 
görebileceğimiz Harran Antik Kenti gezisi için ayrılıyoruz. Ardından döneceğimiz bu inanç şehrinde; Halil-ür 
Rahman ve Rızvaniye Camileri, Balıklı Göl, Hz. İbrahim Makamı göreceğimiz ve ziyaret edeceğimiz yerler 
arasında. Bu huzur mekanında verilen serbest zamanda yapılan yöresel alış-veriş sonrası, Birecik üzerinden yol alırken, 
Birecik Kelaynak Kuşlarını ziyaret ediyoruz. Eşkıya filminin çekildiği köyü de göreceğimiz, manzarası ile 
Güneydoğuyu farklı kılan Halfeti’ye ulaşıyoruz. Burada verilen serbest zamanda sular altında kalmış olan şehri 
görüntüleme imkanı buluyoruz. Takiben Rum Kalenin de görüleceği tekne turuna çıkıyoruz. Tekne turu sonrası 
aracımıza dönüş ve havalimanına geliş. İstanbul’a uçuyoruz. Havaalanında siz sayın misafirlerimizle, diğer turlarımızda 
tekrar görüşmek üzere, vedalaşıyoruz. 



 
 
 
 
 
 
Program zamanlamasında Hava,Yol,vb... nedenlerle rehber gerekli gördüğü taktirde değişiklik yapabilir. 
 

GEREKENLER:   * Uygun yürüyüş ayakkabısı ( rahat edebileceğiniz ) 
 * Şapka  * Nemrut Dağı için sıcak üstlük, 

   
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR :                         TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYANLAR:  
* 6 gün 5 gece yarım pansiyon konaklama,   * Otelde yapılan özel harcamalar, 
(Otellerde alınan 5 Kahvaltı,5 Akşam yemeği)  * Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Bölgedeki araçlarla ulaşım                                            * Öğle yemekleri, Mola yerlerindeki harcamalar, 
* Müze ve Ören yeri giriş ücretleri,   * Sıra gecesi, 
* Tekne turu, Minibüs ücretleri      
* Tüm çevre gezileri,       
* Profesyonel rehberlik hizmetleri,     
* Zorunlu seyahat sigortası, 
* Gidiş-Dönüş uçak biletleri, 
 

   

   
   

  
* Yukarıda ki fiyatlar teklif amaçlı olup rezervasyon yerine geçmemektedir. 
* Sıra gecesi (otelde yemek alınacağı için) Yemeksizdir. 
* Otel yoğunluğu ve konseptine göre yemekler set menü olabilir ve yöre şartları ile bağlantılı alkol 
bulunmayabilir.  
* Uçak fiyatları ve vergi miktarlarındaki değişiklikler paket fiyata aynı oranda yansıtılır. 


