
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.GÜN: Sabah belirlenen havayolu ile Adana’ya uçuş.  Devamında Belen Geçidi üzerinden ulaşacağımız Habib Neccar 

dağının eteklerindeki, Olimpiyatlar Şehri Antakya’ya doğru yol alma, otelimize varış ve yerleşme Öğle saatlerinde 
hareketle Dünyanın ikinci büyük Mozaik Müzesi, Katolik ve Ortodoks Kilise örnekleri, Dünyanın ilk mağara 
kilisesi St. Pierre 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.  

2.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 üstünde Dünyada bilinen ilk Açık Hava Heykel Atölyesinin bulunduğu Yesemek 
Köyüne uğruyoruz. Yolumuz, Kilis üzerinden devam ediyoruz. Antep’e varışta; Zeugma Antik Kentinden çıkarılan 
arkeolojik buluntuların sergilendiği Arkeoloji müzesi, şehrin en yüksek tepesi olan Kudret Kayası üzerine kurulmuş 
olan Kale gezileri yapılıyor. Devamında otelimize varış ve yerleşme.  Akşam yemeği otelimizi otelde alıyoruz. 

3.GÜN: Sabah kahvaltı sonrası Nizip üzerinden Kelaynaklarıyla ünlü Birecik üzerinden Peygamberler Şehri Urfa’ya 
geçerken yol üzerinde 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)  

4.GÜN:  Sabah kahvaltı sonrası, Viranşehir, Kızıltepe üzerinden Mardin’e varış. Değişik yapısıyla bizi karşılayan 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 ve Zinciriye Medresesi’ni 
gezmek amacıyla ayrılıyoruz. Bugün ki gezimiz Kasımiye Medresesinin gezilmesi ile son buluyor. Otelimize varış, 
akşam yemeğinin otelde alınması  

5.GÜN: Sabah kahvaltı sonrası Süryanilerin ilk yerleşim mekânlarından biri olan Midyat’ın gezilmesini takiben 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 
geçerek Diyarbakır’a ulaşıyoruz. İlk durağımız günümüze kadar korunmuş bir yöre evi olan Cahit Sıtkı Tarancı 
müze evi. Devamında Ulu Camii, Surlar ve Çarşıdaki serbest zamanı takiben otelimize yerleşme ve akşam 
yemeğinin otelde alınması.  

6.GÜN: Sabah kahvaltı sonrası hareketle Siverek, Hilvan, Bozova üzerinden Türkiye’nin en büyük sulama projesi olan 
GAP’ın en büyük barajı Atatürk Barajını geziyoruz. Adıyaman üzerinden Eski Kâhta’ya varış. (Hava ve yol 
durumu müsait olduğu takdirde) Karakuş, Cendere Köprüsü Arsemia Tapınağı Eski Kalenin gezilerini yapıyor ve 
muhteşem güneş batışıyla, ilginç doğa yapısıyla dünyanın 8. Harikası olabilecek güzellikteki Nemrut Dağı’nda 
Kommagene Krallığının tümülüsüne tırmanıyoruz. Akşam saatlerinde otele yerleşme ve akşam yemeğinin otelde 
alınması. 

7.GÜN: Sabah otelde aldığımız kahvaltı sonrası Kahramanmaraş ve Tarsus gezilerini yaparak İstanbul’a uçmak için 
havaalanına geçiyoruz. Akşam saatlerinde siz sayın misafirlerimizi bir daha ki turlarımızda görüşmek üzere 
aldığımız noktada 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

