
 

 
 
 
 
1.GÜN  : Sabah saatlerinde havaalanında buluşma. Yaklaşık 1 saat 30 dakikalık bir uçuşla dünyanın en eski 
yerleşim yerlerinden, Antik Kentleri, Camileri, Kiliseleri, Hanları, Bedestenleri ile meşhur, kurtuluş savaşının simge 
kentlerinden biri olan Gaziantep’e varış. Devamında Nizip, Birecik üzerinden yol alırken, Birecik Kelaynak Kuşlarını 
ziyaret ediyoruz. Devamında Peygamberler Şehri Urfa’ya ulaşma. Takiben İlk İslam üniversitesinin de bulunduğu 5000 
yıllık geçmişe sahip Harran içinde;  Harran Üniversitesi, Konik Harran Evleri, tipik köy yaşamı... görerek merkeze 
dönüyoruz. 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, akşam 
saatlerinde otelimize ulaşıyoruz. Yerleşmemizi ve dinlenmemizi takiben, akşam yemeği ile birlikte yörenin dünyaca 
bilinen Sıra Gecesinde eğleniyoruz. 
 
2.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. Devamında 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. Bugün ki turumuz otelimizde alacağımız akşam yemeğiyle son buluyor.  
 
3.GÜN  : Kahvaltının ardından, ilk durağımız günümüze kadar korunmuş bir yöre evi olan Cahit Sıtkı Tarancı 
müze evi. Devamında Ulu Camii, dünyanın Cin seddinden sonraki en uzun km ye sahip olduğu bilinen Diyarbakır 
Surları ve Çarşıdaki serbest zamanın sonrasında, Siverek, Hilvan, Bozova üzerinden Türkiye’nin en kapsamlı sulama 
projesi olan GAP’ın en büyük barajı Atatürk Barajını geziyoruz. Takiben Adıyaman üzerinden Kahta’ya varış. (Hava 
ve yol durumu müsait olduğu takdirde) 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. Konaklama ve akşam yemeği otelimizde.   
 
4.GÜN  : Sabah kahvaltı sonrası hareket, bir daire çizerek tamamlayacağımız tur için Antep’e dönüş. 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 bugün ki turumuzu da tamamlıyoruz.  Akşam saatlerinde havaalanına varış 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, 
(Otellerde alınan 3 Kahvaltı,3 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, Minibüs ücretleri 
* Zorunlu seyahat sigortası, 


