
 

 
 
 
1.GÜN  : Belirlenen uçuş için havalimanında 2 saat önce buluşma.  Yaklaşık 1 saat 20 dakikalık bir 
uçuşla Adana’ya ulaşma. 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, Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pıerre Kilisesi, eski 
Antakya evlerini geziyor ve Antakya’nın modern halini bize unutturacak olan Uzun Çarşıya geçiyoruz.  
Ardından eski dönemlerde Antakyalı zenginlerin yazlık mevkii olan ve çağlayanlarından su kanallarıyla şehre 
su getirilen Defne(Harbiye)’de geziyoruz. Takiben otelimize varış ve yerleşme. Akşam yemeği ve konaklama 
otelimizde.  
 
2.GÜN  : Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareket. Amik ovasının başlangıcında bulunan 
Hıristiyanlığın Kudüs’ten sonra yayıldığı ilk şehir olan Antakya‘dan ayrılarak, dünyanın en eski yerleşim 
yerlerinden, Antik Kentleri, Camileri, Kiliseleri, Hanları, Bedestenleri ile meşhur, 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, Elmacı Pazarı (alış-veriş imkanı), şehrin en 
yüksek tepesi olan Kudret Kayası üzerine kurulmuş olan Kale’nin panoramik olarak görülmesi ile buradan 
ayrılıyoruz. Nizip, Birecik üzerinden Peygamberler Şehri Urfa’ya ulaşma. Devamında otelimize varış ve 
yerleşme.  Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 
 
3.GÜN  : Sabah kahvaltı sonrası, Viranşehir, Kızıltepe üzerinden bir başka mozaik Mardin’e varış. 
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 ve Zinciriye Medresesi’ni gezmek amacıyla ayrılıyoruz. Kasımiye Medresesinin 
gezilmesini takiben Süryanilerin ilk yerleşim mekanlarından biri olan ve dizilerin doğal platosu konumundaki 
Midyat’ın gezilmesi ve gümüş ustalığının görülmesi sonrası otelimize dönüş. Bugün ki turumuz otelimizde 
alacağımız akşam yemeğiyle son buluyor. Akşam yemeği sonrası, dileyenlere yörenin dünyaca bilinen Sıra 
Gecesi (ekstra) 
 
4.GÜN  : Kahvaltının ardından, ilk durağımız Bozova üzerinden Türkiye’nin en kapsamlı sulama projesi 
olan GAP’ın en büyük barajı Atatürk Barajını geziyoruz. Burada çekilen değişik fotoğrafların sonrasında, 
Birecik Kelaynak Kuşlarını ziyaret ediyoruz. Eşkıya filminin çekildiği köyü de panoramik olarak görerek, 
manzarası ile Güneydoğuyu farklı kılan Halfeti’ye ulaşıyoruz. Burada verilen serbest zamanda sular altında 
kalmış olan şehri görüntüleme imkanı buluyoruz. Sonrasında Rum Kalenin de görüleceği tekne turuna 
çıkıyoruz. Tekne turu sonrası aracımıza biniyor ve dönüyoruz. Verilen serbest zaman sonrası havaalanına 
geçiyoruz ve İstanbul’a dönüş.   
 
Program zamanlamasında Hava,Yol,vb... nedenlerle rehber gerekli gördüğü taktirde değişiklik yapabilir. 
 

GEREKENLER:   * Uygun yürüyüş ayakkabısı ( rahat edebileceğiniz ) * Şapka 
   * Mümkünse 200 veya 400 asa film (Dijital makineler hariç) 
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR :      TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYANLAR :  
* 4 gün 3 gece yarım pansiyon konaklama,     * Otelde yapılan özel harcamalar, 
( 3 Sabah kahvaltısı,3 Akşam yemeği )     * Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Lüks araçlarla gezi,        * Ekstra Turlar,  
* Tüm çevre gezileri,       * Mola yerlerindeki harcamalar, 
* Profesyonel rehberlik hizmetleri,     * Öğle yemekleri, 
* Zorunlu seyahat sigortası,      * Müze ve Ören yeri giriş ücretleri, 
* İstanbul-Gap-İstanbul uçak biletleri,     * Sıra gecesi, Tekne turu, 
 
 
 
  


