MARDİN & HASANKEYF & ADIYAMAN & GAZİANTEP & URFA TURU
Ulaşım – Çevre Gezileri – Rehberlik – Oda Kahvaltı Konaklama Dolu Dolu 3 gece 4 gün
Gaziantep (1),Adıyaman (1), Nemrut , Hasankeyf , Göbeklitepe, Mardin (1), Harran,Şanlıurfa
1.Gün : İstanbul – Mardin - Dara Antik Kenti – Ulu Camii – Eski Çarşı – Dayrul Zafaran Manastırı
09.10 – 16.10 – 23.10 -24.10 Kalkışlı Turlar için Sabiha Gökçen : 05.30 ,Pegasus Tarifeli Kalkış Saati : 06.30
29.10 - 07.11 – 14.11 Kalkışlı Turlar için Sabiha Gökçen : 06.30 ,Pegasus Tarifeli Kalkış Saati : 07.40
Transfer araçlarımız Bakırköy İncirli Doğtaş Önü Uçak Kalkışından 2.5 saat Önce, Mecidiyeköy Mado Önünden 2.15 Saat önce , Kadıköy Evlendirme
Dairesi Önünden 2 saat Önce kalkacaktır. ( Kayıt esnasında servis bilgisi verilmesi gerekmektedir )
Pegasus iç hatlar gidiş kontuarı önünde check-in işlemlerimizi tamamladıktan sonra yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Mardin Havalimanına İniyoruz.
( 29.10-07.11 ve 14.11 uçuşlarımız Gaziantep olacak olup , tur programının güzergahı değiştirilecektir ) Havalimanında bizi bekleyen aracımız ve
rehberimiz ile buluştuktan sonra açık hava müzesini andıran güzel şehrimiz Mardin’de bütün dünyadaki Süryani Halkının merkezi konumunda bulunan
Dayrul Zafaran Manastırı olacak. Şemsiler zamanında güneş tapınağı olarak inşa edilen daha sonra yüzlerce yıl Süryanilerin Patriklik Merkezi Görevini
Üstlenen Manastır hakkında edineceğimiz bilgiler bizi buraya hayran bırakacaktır. Buradan ayrıldıktan sonra ise, hala Süryanilerin metropolitlik görevini
sürdüren Mor Behnam Kilisesi’ni (Kırklar Kilisesi) ziyaret edeceğiz. Alacağımız önemli tarihi bilgilerden sonra tarihi Mardin sokaklarından yaya olarak
yolumuza devam edip Mardin Müzesini ziyaret ediyoruz. Mardin çarşılarından yolumuza devam edip Mardin’in en önemli tarihi yapılarından içerisinde
Hz. Muhammedin sakalı şerifinin bulunduğu Ulu Camiyi geziyoruz. Sonrasında öğlen yemeğimizi alıyoruz. Yemek sonrasında Birçok dizi ve filme ev
sahipliği yapmış olan PTT binasını geziyoruz. Hemen karşımızda bulunan Şehidiye Cami’ni de ziyaret ettikten sonra üç yol mevkisinden kendimizi aşağı
bırakıp Mardin’in sembollerinden olan Abbaralardan geçerek bizi bekleyen aracımızla buluşup, ilginç mimari yapısıyla öne çıkan Dara Antik Kentine
yöneliyoruz. Mağara evleri, mezarları, kiliseleri ile sur sarnıçları ve yerin altında bulunan halk arasında zindan olarak tabir edilen tekno kentle
büyüleneceğimiz yer bize Selçuk’taki Efes Antik Kentini anımsatacaktır. Burada vereceğimiz mola esnasında içeceğiniz naneli ayranla köy halkı ve
çocukları ile kuracağımız güzel iletişimden sonra içimiz burukta olsa buradan ayrılıp, akşamı en iyi şekilde karşılayacağımız Kasimiye Medresesine
gidiyoruz. Kasımiye Medresesi gezimizi tamamlayıp Mardin’deki otelimize varış ve konaklama. Akşam dileyen misafirler ile eski çarşı içerisinde gezinti
yapıyor ve ekstra akşam yemeğimizi alıyoruz.

2.Gün : Mardin – Midyat – Mor Gabriel – Hasan Keyf - Nemrut
Sabah Otelde alınan erken kahvaltı sonrası İlk durağımız Midyat’ın 20 km dışındaki yüksekçe bir tepede kurulmuş olan Mor Gabriel Manastırı olacak.
Bu muhteşem yapı hepinizi fazlasıyla etkileyecek cinsten. Manastır ziyaretimizin ardından Midyat merkeze geliyoruz. Midyat’taki gezimize, Sıla ve Adını
Kalbime Yazdım Dizilerinin de çekildiği ve daha birçok diziye ev sahipliği yapan Midyat Konuk Evini gezerek başlıyoruz. Gezimizin ardından Hasankeyf’e
doğru yol alıyoruz. Yol güzergahımız da Türkiye’de ilk petrol kuyusunun bulunduğu ilimiz Batman’ı panoramik olarak gördükten sonra Hasankeyf
gezimizde Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbesi, El Rızık Camisi, Sultan Süleyman Camisi, Tarihi Hasankeyf Köprüsü, Tarihi Hasankeyf Kalesi,
Artuklu Döneminde var olan Eski Darphane ve Mağara Evleri göreceğimiz başlıca yerler olacak. (Hasankeyf’te yaşayan vatandaşlarımızın, başka
bölgelere nakil işlemi devam ettiğinden, bazı gezi noktaları aşamalı olarak ziyarete kapatılmaktadır. Misafirlerimizin bu duruma karşı hazırlıklı
olmasında fayda vardır.) Hasankeyf gezimizi tamamladıktan sonra Adıyaman Kâhta ilçesi üzerinden transfer araçlarımıza binerek Nemrut

dağında güneşin batışını izlemek için zirveye çıkıyoruz.Milli parkı sınırları içerisinde bulunan Karakuş Tümülüs'ü, Cendere Köprüsü,
Arsemia ve Eski Kale gezilerini yaptıktan sonra Tanrı kral Antiochos tarafından gelecek nesillere vasiyetimdir başlığı altında yazılan
Nomos kitabesi eşliğinde Doğu ve Batı Terasları, Zeus Oramastes, Apollon Mithras, Herakles Artagnes, Kommagene ve koruyucu Aslan,
Kartal heykellerini görüyoruz.Nemrut dağı gezimizi tamamladıktan sonra konaklama yapacağımız otelimize varış ve konaklama.

3.Gün : Atatürk Barajı - Gaziantep
Sabah Otelde alınan kahvaltı sonrası hareket ile Gaziantep’e hareket ediyoruz.Yol güzergahımız üzerinde ilk olarak Türkiye’nin en büyük sulama

projesi olan, gövdesindeki bazalt maddenin 1919 metre yükseklikte eski bir volkanik dağ olan Karadağ'ın eteklerinden getirilen Atatürk
Barajına ulaşıyoruz. Seyir terasına geçip 8 yıl gibi oldukça kısa bir zamanda bitirilen Türkiye’nin medarı iftiharı olan bu eşsiz yapıyı birde
rehberimiz tarafından dinlerken baraj yapımı esnasında hayatını kaybeden işçiler için yapılan anıtını görüyoruz. Daha sonra Gaziantep
turumuzda ; Zeugma Mozaik Müzesi,Antep Kalesi,Cam Müzesi,Mutfak Müzesi,eski daracık sokakları ve tipik evleri ile Bey
Mahallesi,Bakırcılar Çarşısı göreceğimiz yerler arasındadır.Şehir merkezinde vereceğimiz serbest zamanın ardından konaklama
yapacağımız otelimize varış ve konaklama.Akşam dileyen misafirlerimiz ile Meşhur Antep mutfağını tatmak adına ekstra restaurant’a
gidiyoruz.

4. Gün : Halfeti – Birecik – Şanlıurfa – Göbeklitepe - İstanbul
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Halfeti ve Birecik e doğru yola çıkıyoruz, Türkiye’nin yapıldığı tarih itibarı ile en uzun
betonarme köprüsü olan Birecik köprüsünü fotoğrafladıktan sonra ,nesli tükenmekte olan kelaynak kuşlarının ziyareti ve yaşam
öykülerini dinliyoruz. Yeni Halfeti’nin görülmesinin ardından eski Halfeti’ye varış , Eski Halfeti de isteğe bağlı olarak planlanacak tekne
gezisi esnasında Fırat ırmağı üzerinde nazlı nazlı dolaşan tekneler ile Rumkale ve Savaştepe köyünü gördükten sonra Urfa ‘ ya hareket
ediyoruz. Şehir sınırları içinde kalan 14 peygamber ziyaretinden en önemlisi olan İbrahim Peygamber’in Doğduğu Kutsal Mağarayı, Hz. İbrahim
Makamını, Ayn-ı Zeliha Gölü’nü ve Balıklı Göl’ü görüp fotoğrafladıktan sonra rehberimiz eşliğinde Kapalıçarşı içindeki Gümrükhan’a
ulaşıyoruz.Gezilerimizi tamamladıktan sonra İlk olarak 2015 mayıs ayında açılan Türkiyenin en büyük müzesi olma özelliğine sahip olan Göbeklitepe ve
eski çağ yaşamlarına ait canlandırmalar ile Edessa mozaik alanlarını görüyoruz. Gezimizi tamamladıktan sonra Gap Havalimanına hareket ediyoruz.

Pegasus havayollarının saat 20.55 veya 22.20 tarifeli seferi ile İstanbul’a varıyoruz.Havalimanında bizi bekleyen servis araçlarımız ile siz
değerli misafirlerimizi bir dahaki turumuzda görüşmek dileği ile aldığımız noktalara bırakıyoruz.

Tur Kalkış Tarih ve Ücretleri :
09.10 saat 06.30 Hareket – 12.10 saat 20.55 Dönüş
16.10 saat 06.30 Hareket – 19.10 saat 20.55 Dönüş
23.10 saat 06.30 Hareket – 26.10 saat 20.55 Dönüş
24.10 saat 06.30 Hareket – 27.10 saat 22.20 Dönüş
29.10 saat 07.40 Hareket – 01.11 saat 22.20 Dönüş
07.11 saat 07.40 Hareket – 10.11 saat 22.20 Dönüş
14.11 saat 07.40 Hareket – 17.11 saat 22.20 Dönüş
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
1 Gece Mardin Midyat Yay Grand Otel ve benzeri Otel oda kahvaltı konaklama
1 Gece Adıyaman White Star Otel ve benzeri Otel Oda Kahvaltı Konaklama
1 Gece Gaziantep Tilmen Otel , Şirehan Otel ve Benzeri Otel Oda Kahvaltı Konaklama
Pegasus Hava Yolları ile gidiş dönüş ekonomik uçak bileti
Profesyonel Rehberlerlik Hizmetleri * Lüks Model Midibus araçlar ile ulaşım * Mesleki Sorumluluk Sigortası
İstanbul – Sabiha Gökçen Havalimanı - İstanbul Transferi * Nemrut dağına minibüslerle çıkış ücreti

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
* Tüm Öğle ve Akşam yemekleri ve Yemeklerde Alınan İçecekler
* Şahsi Harcamalar , Otel ekstraları / * Tüm müze ve Ören Yeri Giriş ücretleri
* Halfeti de isteğe bağlı yapılabilecek olan Rum Kale tekne gezisi !!!!!

