
 
 
 
 
 
1.GÜN : Akşam saatlerinde belirlenen yerlerden hareketle, Bolu, Ankara, Aksaray, Pozantı, Belen 

Geçidi üzerinden ulaşacağımız Habib Neccar dağının eteklerindeki, Olimpiyatlar Şehri 
Antakya’ya doğru yol alma, 

 
2.GÜN : Sabah saatlerinde yolda alınan serbest kahvaltıyı takiben, otelimize varış, yerleşme ve yol 

yorgunluğunu üzerimizden atabilmek için verilen serbest zaman. Devamında hareketle 
Dünyadaki benzerlerine göre en büyükler arasında yer alan Mozaik Müzesi, Katolik ve 
Ordotoks Kilise örnekleri, Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pıerre Kilisesi, eski Antakya 
evlerini görerek, Antakya’nın modern halini bize unutturacak olan Uzun Çarşıya giriyoruz. 
Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.  

 
3.GÜN :Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareket. Amik ovasının başlangıcında bulunan 

Hıristiyanlığın Kudüs’ten sonra yayıldığı ilk şehir olan Antakya‘da Titus Tüneli, Samandağ 
gezileri ile panoramik şehir turunu takiben, eski dönemlerde Antakya’lı zenginlerin yazlık 
mevkii olan ve çağlayanlarından su kanallarıyla şehre su getirilen Defne(Harbiye)’de 
geziyoruz.  Bugün ki turumuzu serbest zamanla tamamlıyoruz.  Devamında otelimize dönüş. 
Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

 
4.GÜN : Kahvaltı sonrası hareket. Romalı komutan Marcus Antonius ile Kleopatra arasındaki büyük 

aşkın şahidi Tarsus’a gidiyoruz.  Eskiden şehre giriş kapısı olarak kullanılan şuan şehrin 
içinde kalmış Kancık Kapı(Kleopatra ve St.Paul Kapısı) ilk ziyaretimiz. Ardından sırasıyla, 
Ermeni Kilisesinden camiye dönüştürülen Ulu Camiyi, kullanılmakta olan Roma Köprüsünü 
görerek, hem Müslümanlarca, hem de Hıristiyanlarca kutsal kabul edilen ve dünyadaki birçok 
yerde benzer efsanelerinin dolaştığı Eshab-ı Keyf(Yedi Uyuyanlar) mağarasına gidiyoruz. 
Kutsal ziyaret yeri olarak düzenlenmiş bu mekandan, Tarsus Şelalesine geçiyoruz. Fotoğraf 
molasını takiben,  Aksaray, Ankara, Bolu üzerinden yol alarak akşam saatlerinde siz sayın 
misafirlerimizi, diğer turlarımızda tekrar görüşmek üzere, aldığımız noktalara bırakıyoruz. 

 
  Program zamanlamasında Hava,Yol vb... nedenlerle rehber gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. 
  Doluluk nedeniyle otele öğle saatlerinde girilmesi gerekirse program öne alınabilir. Hazırlıklı olunması iyi olur.  
 
 GEREKENLER:* Uygun yürüyüş ayakkabısı ( rahat edebileceğiniz) * Şapka  
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR :                         TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYANLAR:  
* 3 gün 2 gece yarım pansiyon konaklama,   * Otelde yapılan özel harcamalar, 
(Otellerde alınan 2 Kahvaltı,2 Akşam yemeği)  * Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Lüks araçlarla ulaşım, araç içi ikramları,  * Öğle yemekleri, Mola yerlerindeki harcamalar,  
* Tüm çevre gezileri,      *  Müze ve Ören yeri giriş ücretleri, 
* Profesyonel rehberlik hizmetleri,   * Ekstra turlar, 
* Zorunlu seyahat sigortası, 


