
  

H   a  t   a   y      G   u   r   m   e       Turu 

28 Eylül’den itibaren 

Her hafta Cumartesi günü sabah havaalanından sizleri alıp 

Pazar akşama doğru havaalanına bırakıyoruz. 

Havaalanında karşıladığımız misafirlerimiz ile 1.GÜN neler yapacağız? 

 Döver Köyünde köy kahvaltısı

 Harbiye Şelaleleri

 Defne Koza Evi

 Öğle yemeği için Uzun Çarşı Pöç Kasabı ve Kebap Salonu

 Affan Kahvesi (Haytalı Tatlısı ikramı)

 Uzunçarşı’da alışveriş için serbest zaman

 Sveyka Restaurant’ta akşam yemeği ve künefe ikramı

 Otele giriş

 

Otelden aldığımız misafirlerimiz ile 2.GÜN neler yapacağız? 

 Saint Pierre Kilisesi

 Arkeoloji Müzesi

 Vakıflı (Ermeni) Köyü

 Hz. Musa’nın Ağacı

 Öğlen yemeği

 Havaalanına gidiş

 
Dahil olan hizmetler: 

 Havaalanı transferleri (Hatay Havaalanı)

 Cumartesi kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği

 1 Gece 4 yıldızlı otelde konaklama

 Haytalı ve künefe ikramı

 Otelde pazar kahvaltısı

 Pazar öğlen yemeği

 Antakya Çevre Gezileri

 1618 Nolu Seyahat Sigortası
Sigorta Kapsamı: Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık 

sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Özel sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır) 

 
Dahil olmayan hizmetler: 

 Yemeklerde alınan tüm içecekler

 Acentanın belirlediği restoranlar ile anlaşılan menünün haricinde alınan yiyecekler

 Her türlü otel ekstraları



  

 Kişisel harcamalar

 Müze ve ören yerleri giriş ücretleri

 Hatay'a ulaşım (uçak/otobüs) ücretleri

 
NOTLAR: 

 
 Konaklama şekli; 2 kişilik odalarda (double) planlanmıştır. Tek başına kalmak isteyen 

misafirlerimizden single oda için ekstra ücret talep edilecektir. 

 Rehberin önderliğinde gezilecek yerlerin günü / saati değiştirilebilir, en verimli şekilde 

planlama yapılacaktır. 

 Acente tur programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 Fiyatlarımız 2019 Aralık ayı sonuna kadar geçerlidir. 

 
 

Uçuşlarınızı da planlayalım ister misiniz? 

Size sadece gezmek, eğlenmek 

kalsın! 

Hatay Gurme Turumuz için Uygun Alternatif Uçuşlar: 

Pegasus Havayolları : Sabiha Gökçen 07:30 kalkış 09:10 Hatay varış 

Pegasus Havayolları : Hatay 18:15 kalkış 19:55 Sabiha Gökçen varış 

Anadolu Jet : Sabiha Gökçen 06:45 kalkış 08:20 Hatay varış 

Anadolu Jet : Hatay 17:30 kalkış 19:10 Sabiha Gökçen varış 

 
Belirtilen uçuşlar ile turumuza katılamayan; 

Ankara, İzmir ve diğer illerden gelen misafirlerimize farklı alternatifler sunabiliyoruz! 


