
 
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 yolda alınan serbest kahvaltıyı takiben,otelimize varış,yerleşme ve yol yorgunluğunu üzerimizden atabilmek için 

verilen serbest zaman. Öğle saatlerinde hareketle Dünyanın  ikinci büyük 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. Ardından eski dönemlerde Antakya’lı zenginlerin yazlık mevkii olan ve 
çağlayanlarından su kanallarıyla şehre su getirilen  Defne(Harbiye)’de geziyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.  

3.GÜN :Sabah kahvaltı sonrası hareket. Amik ovasının başlangıcında bulunan Hıristiyanlığın Kudüs’ten sonra yayıldığı ilk şehir 
olan Antakya‘dan ayrılarak, İstiklal savaşındaki başarısını adına taşımış olan tek Gazi ünvanlı kentimiz Antep’e yol alıyoruz. 
Yol üstende  Dünyada bilinen ilk Açık Hava Heykel Atölyesinin bulunduğu Yesemek Köyüne uğruyoruz. Yolumuza bölgenin 
meşhur beldelerinden,dar sokaklarıyla ünlü Kilis üzerinden devam ediyoruz. Şehre varışta ; Zeugma Antik Kentinden 
çıkarılan arkeolojik buluntuların sergilendiği Arkeoloji müzesi,Elmalı Pazarı, şehrin en yüksek tepesi olan Kudret Kayası  
üzerine kurulmuş olan Kale gezileri yapılıyor. Devamında otelimize varış ve yerleşme.  Akşam yemeği otelimizde. 

4.GÜN   :Sabah kahvaltı sonrası Nizip,Birecik üzerinden Peygamberler Şehri Urfa’ya geçerken yol üzerinde artık Fırat’ı 
görebiliyoruz. İlk İslam üniversitesinin de bulunduğu 5000 yıllık geçmişe sahip Harran içinde ;  Harran Üniversitesi ve 
Konik Harran Evleri... görülerek Urfa’ya varılıyor. Halil-ür Rahman ve Rızvaniye Camileri,Balıklı Göl,Hz. İbrahim 
Makamı...göreceğimiz ve ziyaret edeceğimiz yerler arasında. Akşam saatlerinde otelimize varıyor ve yerleşiyoruz. Akşam 
yemeği sonrası, dileyenlere yörenin dünyaca bilinen Sıra Gecesi (ekstra) 

5.GÜN :Sabah kahvaltı sonrası Urfa çarşısını gezdikten sonra hareket. Gap gezisini(Atatürk Barajında brifing) takiben  
Viranşehir,Kızıltepe üzerinden Mardin’e varış. Değişik yapısıyla bizi karşılayan şehirde yapılan tur sonrası, uzunca bir 
dönem dünyadaki tüm Süryanilerin merkezi sayılan Deyrülzafaran Manastırı ziyaret ediliyor. Süryanilerin hac merkezi 
olarak da kabul gören içinde Güneşe tapanlarında tapınağının bulunduğu bu yerden,Midyat üzerinden ulaşacağımız antik 
çağın ilk yerleşim alanlarından biri olan Hasan Keyf’e varış. Dicle nehri üzerine kurulacak olan baraj nedeniyle yok olma 
tehlikesi yaşayan şehri görüntüledikten sonra  yeni illerimizden Batman,Bismil üzerinden Surları ve Karpuzu  ile meşhur 
Diyarbakır’a ulaşıyoruz. Otelimize yerleşme ve akşam yemeğinin alınması   

6.GÜN   :Sabah kahvaltı sonrası  Eski Kahta’ya varış. (Hava ve yol durumu müsait olduğu taktirde) Karakuş,Cendere Köprüsü 
Arsemia Tapınağı Eski Kalenin gezilerini yapıyor ve muhteşem güneş batışıyla,ilginç doğa yapısıyla dünyanın 8. Harikası 
olabilecek güzellikteki Nemrut Dağın’da  Kommagene Krallığının tümülüsüne tırmanıyoruz. Akşam saatlerinde Adıyaman’a 
dönüş. Otele yerleşme ve akşam  yemeğinin  otelde alınması. 

7.GÜN :Sabah kahvaltı sonrası hareket. Gölbaşı, Pazarcık,Bahçe,Adana,Tarsus,yoluyla Mersin’e varış. Viranşehir, Mezitli, 
Erdemli üzerinden ulaşılan Narlıkuyu’daki  müzede  üç yarı tanrıçayı çıplak sunan Üçgüzeller Mozağini görerek yolumuza 
devam ediyoruz. Roma döneminden kalan merdivenlerinde kullanıldığı 70m. derinlikte 250m. uzunluktaki Cennet Çukuru 
ve 120m. derinlikteki Cehennem Çukurunun gezilmesini takiben, içindeki havanın astım hastalarına iyi gelmesinden dolayı 
Astım Mağarası da denilen Dilek Mağarasını da görüyoruz. Devamında ,adını  kıyıya yakın bir ada üzerindeki kalede geçen 
“Sepet içinden çıkan yılanın kralın kızını öldürmesinden” alan Kızkalesi panoramik turu yapılıyor. Turumuzu Kanlıdivane 
Antik Kenti gezisiyle bitiriyoruz. Akşam saatlerinde  otele dönüş. Akşam yemeğimi ve konaklama  otelimizde.    

8 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 bir çok 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. 

   GEREKENLER:* Uygun yürüyüş ayakkabısı ( rahat edebileceğiniz) * Şapka  
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR :                                TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYANLAR:  
* 7 gün 6 gece yarım pansiyon konaklama,    * Otelde yapılan özel harcamalar, 
(Otellerde alınan 6 Kahvaltı,6 Akşam yemeği)  * Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Lüks araçlarla ulaşım, araç içi ikramları,    * Öğle yemekleri, Mola yerlerindeki tüm harcamalar,  
* Tüm çevre gezileri, Profesyonel rehberlik hizmetleri, * Müze ve Ören yeri giriş ücretleri, 
*Zorunlu seyahat sigortası,    * Ekstra turlar, Minibüs ücretleri 
 
 


	GEREKENLER:* Uygun yürüyüş ayakkabısı ( rahat edebileceğiniz) * Şapka

