
                                         

PEGASUS TARİFELİ UÇAKLI BUTİK VAN TURU 
Ulaşım – Çevre Gezileri – Rehberlik – Yarım Pansiyon Konaklama  

Dolu Dolu  2 gece 3 gün  
Tatvan – Ahlat – Van Kalesi – Doğubayazıt  - Akdamar Adası                                      

1.Gün  : İstanbul – Van                                                                                                                                                                  
Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlar gidiş terminalinde  buluşma.                                                                                                                    
11.10 ve 25.10 Turlarımız için Buluşma Saati 06.00 , Pegasus Tarifeli Kalkış Saati Saat 07.10,                                                                    
29.10 ve 15.11 Turlarımız için Buluşma Saati 09.00 , Pegasus Tarifeli Kalkış Saati Saat 10.35 seçilen tarihe göre yaklaşık 2 saatlik 
yolculuk sonrası Urartu uygarlığının kalbi ve doğunun incisi Van’a ulaşıyoruz.Van Kalesi, Van Gölü ve Erek Dağı'nın eşsiz 
görüntüsü eşliğinde iniş yaptığımız, Van Ferit Melen Havalimanında bizleri bekleyen aracımıza binerek kavut, murtuğa, Van Balı, 
Van otlu peyniri gibi lezzetleri de tadabileceğimiz meşhur Van kahvaltımızı alıyoruz (ekstra). Van kahvaltısının ardından Gevaş 
üzerinden en yüksek zirvesini Artos Dağı'nın oluşturduğu, İhtiyar Şahap Dağları'nın kuzey eteklerinden, Bitlis'in Van Gölü 
kıyısında kurulu İlçesi Tatvan'a varıyoruz. Tatvan'da bizleri bekleyen minibüslerimize geçerek yaklaşık 15 km'lik bir yolculuk 
sonunda Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Kalderasına geçiyoruz. En yüksek noktasını 2.935 metre ile Sivri Tepenin 
oluşturduğu ve Van Gölü'nün oluşumunda da özel bir öneme sahip dağda, volkanik bir patlama sonrası gerçekleşen çöküntü 
sahası içinde (kaldera ) soğuk ve sıcak göller ile buhar bacalarını görerek Nemrut Kalderasına veda ediyoruz. Tatvan'da bizleri 
bekleyen aracımıza geçtikten sonra, Anadolu'daki Türk varlığının en eski yerleşik merkezlerinden Ahlat'a varıyoruz. UNESCO 
Kültür Mirası Listesi'ne aday Ahlat'ta, Türk Sanatı açısından en önemli noktalardan birisi olan, Selçuklu Mezarlığını geziyoruz. 
Burada yüksekliği 4 metreyi aşabilen mezar taşları ve kümbetleri fotoğrafladıktan sonra Van'daki otelimize ulaşıyoruz ve 
konaklama ve akşam yemeği otelimizde.                                                                                                        
2. Gün :  Muradiye Şelalesi – Doğubayazıt  – Van Kalesi                                                                                            
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası Muradiye Şelalesine varıyoruz. Tendürek dağlarından doğan Bend-i Mahi (Far. Balık Bendi) 
çayı üzerinde yer alan Şelaleyi bir asma köprüden geçme tecrübesi de yaşayarak fotoğrafladıktan sonra Çaldıran üzerinden 3533 
metrelik zirvesi ile Tendürek Dağları'nı, 2644 metrelik Tendürek Geçidinden geçerek Doğubayazıt'a iniyoruz. Doğubayazıt'ta 
1685-1784 yılları arasında yaptırılan Eski Bayazıt yerleşimine ve ovaya hakim yapısı ile İshak Paşa sarayını geziyoruz. Kürt 
edebiyatının en büyük isimlerinden kabul edilen Mem-u Zin'in yazarı Ahmed-e Hani türbesinin yanıbaşında kurulu sarayın değişik
üsluplardaki eşsiz süslemelerini ve görkemli mimarisini, tarihi ve hikayeleri ile tanıdıkdan sonra Van'a dönüş yolumuza 
koyuluyoruz. Van'daki durağımız günün son saatlerini geçireceğimiz  Van Kalesi olacak. MÖ 9. yüzyılın ortalarında Urartu Kralı 1. 
Sarduri tarafından Van Kalesi eteklerindeki Analı-Kız olarak bilinen kutsal alan önünden varacağımız kale girişinde “Van Kalesi 
Höyüğü” kazı alanını görerek olağanüstü manzaraya sahip kaleye çıkıyoruz. Kale'de hem modern Van kentini, hem Van Gölü'nü 
hem de Eski Van'ı fotoğraflama imkanı buluyoruz. Sonrasında, kökeni Urartular'a kadar giden, Van'ın birbirinden zarif “Savatlı 
Gümüş” işlerini görebileceğimiz bir atölye'de hem alışveriş imkanı buluyor hem de bir gen hastalığı sonucu onları dünyaca 
meşhur kılan farklı renklerde (kehribar-mavi) açığa çıkabilecek gözleri ile Van Kedi'lerini fotoğraflayabiliyoruz.Turlarımızı 
tamamladıktan sonra otelimize dönüş akşam yemeği ve  konaklama.                                                                        
3. Gün  :   Gevaş  Van Gölü – Akdamar Adası -                                                                                                                               
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası odalarımızı boşaltarak Gevaş'a doğru yola çıkıyoruz. Burada bizleri bekleyen teknemize binip
Van gölü üzerinde sessiz ve huzur veren, hem adanın hem de Artos dağının doyumsuz görüntüsü eşliğinde, yaklaşık yarım saat 
süren bir yolculukla Akdamar Adası'na geçiyoruz. Van Gölünün en büyük adası olan Akdamar'da UNESCO Dünya Kültür Mirası 
yolunda bir başyapıt olan Ortaçağ Ermeni Mimarisi ve Sanatının en özel yapıtlarından olan “Surp Haç” kilisesini rehberimizin 
anlatımları eşliğinde tanıyoruz. I. Hacik Gagik Ardzruni tarafından 915-921 tarihleri arasında Mimar Manuel’e bir manastır 
kompleksinin merkezi olarak yaptırtılan kilisenin duvarlarında, mevsime göre değişen gün ışığı altında, büyüleyici gölge ve ışık 
oyunları ile konusunu Tevrat ve İncilden alan kabartma sahnelerinin hikayelerini öğreniyoruz. Yonca planlı kiliseyi de geziyor ve 
kısa bir tekne yolculuğu ile kıyıda bizi bekleyen aracımızla buluşuyoruz. İkinci durağımız kral 2. Sarduri tarafından yaptırılan ve 
Urartu tarihinde “Sardurihinili” adıyla bilinen Çavuştepe Kalesi olacak. Kalede sırasıyla Surlar, Pitos depoları, Tanrı İrmuşini 
Tapınağı, Saray Kalıntıları, Sarnıç ve 2800 yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tuvaletlerinden birisini görerek yürüyüşümüzü 
sonlandırıyoruz. Aracımıza geçmeden dünyada Urartuca bilen az sayıdan insandan biri olan Mehmet Amcanın (Mehmet Kuşman)
elinden çıkmış Urartuca yazılı steatit takılardan satın alma imkanı da bulacağımız bir mola sonrası aracımızla Van'a dönüyoruz. 
Van'da hayranlıkla izleyeceğimiz ve dokuma aşamalarına tanıklık edeceğimiz, Doğu Anadolu Kilimlerinin öykülerini 
öğreneceğimiz Urartu Halı Köy ziyareti sonrası Van şehir merkezine geçiyoruz. Burada uçak saatine kadar vereceğimiz serbest 
zaman ile hem şehir merkezini tanıma hem de Van Otlu Peyniri, Van Balı gibi yöresel ürünler de satın alabilme imkanı buluyoruz. 
Serbest zaman sonrası Van havalimanına hareket ediyoruz. Pegasus tarifeli seferi ile Sabiha Gökçen Havalimanına hareket 



ediyoruz.                  13.10 Dönüşü saat 20.35 , 27.10 Dönüşü saat 18.55 ,  17.11 ve 31.10  dönüşü saat 19.10  ile İstanbul’a 
yolculuğumuz başlıyor  ve bir  başka turumuzda buluşmak üzere veda ediyoruz.

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER                                                                                                                               
2  Gece Van Merkezi Rönesans Life Otel  - Tamara Otel v.benzeri Otel’de Yarım Pansiyon konaklama                                                                    
Otel’de 2 gün açık büfe kahvaltı , 2 akşam set menü yemek                                                                                                                                              
Pegasus Tarifeli  seferi ile  ekonomik gidiş - dönüş  ekonomik uçak bileti                                                                                                                       
Profesyonel  Rehberlik Hizmetleri , Lüks  Model Araçlar  ile ulaşım  , Mesleki Sorumluluk Sigortası    
Nemrut Kalderasına çıkış Minibüs Ücreti , Van Gölü ve  Akdamar Tekne Ücreti  ve Ayakbastı Parası                                                                        

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER                                                                                                                                                               
* Tüm Öğle Yemekleri ve İlk Gün Kahvaltı  ve  Yemeklerde Alınan İçecekler                                                                                                                  
* Şahsi  Harcamalar , Otel ekstraları                                                                                                                                                                                       
*  Tüm müze ve Ören Yeri  Giriş ücretleri       

 

Detaylar ve Ek Hizmet Bedeli:
* 0 - 2 yaş çocuklar iki büyük yanında konaklama yaptıkları takdir de otelde ücretsizdir.
* 0-1,99 yaş çocuklar  Uçak için gidiş – dönüş   150 tl acentemize ödeme yapmaları gerekmektedir.                                                                                  
* 3 - 12 yaş çocuklar  tur ücretinden  80 tl indirimlidir.
* Tura tek kişi katılacak misafirlerimiz  acentemize  200 tl fark ödemelidir.
* Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaralarınızı ve doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz.
* REZERVASYON TARİH DEĞİŞİKLİKLERİNİN ; 30 GÜN ÖNCESİNDEN BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 
* Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde acente  5 gün önceden haber vermek kaydı ile turu bir sonraki tarihe kaydırabilir. 
* Resmi ve Özel Tatil Dönemlerinde Geçerli Değildir.
* Acente rehberi  içerik aynı kalmak şartı ile,gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur programından daha çok verim alabilmesi için gezilecek 
yerlerin güzergahında ve saatlerinde değişiklik yapabilir.
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