
II. Uçaklı Gap Turu( 20.06.2022 Çıkışlı) | (5 Gün 4 Gece) 
1.GÜN 20 Haziran 2022 Pazartesi  Adana//Hatay//Gaziantep 
İzmir Adnan Menderes Havalimanına transfer, 
20 Haziran 2022 İzmir ‘den Sabah 06:45 uçağı ile Adana’ya yolculuk, 08:10 da Adana’ya varış. 
 Adana’da sabah kahvaltı molasının ardından gezimizde Merkez Sabancı Camiini, Roma döneminden kalma ve 
Adana’nın sembolü olan 2 bin yıllık Taş Köprü’yü görüp, 
Ardından Milli mücadelede halkın gösterdiği takdire şayan hizmetlerden ötürü 1921 yılında  “Gazi” unvanı alan 
Antep’e , Evliya Çelebi’nin “Bu kenti anlatmaya ne dil, ne de kalem yeter…” dediği Antep’te panoramik bir gezi 
ardından göreceğimiz yerler arasında mozaikler kenti  Zeugma Mozaik Müzesi, eski şehir bölgesi, şehrin 
merkezini oluşturan kale, pek çok Tarihi Han, Cami ve Bakırcılar Çarşısı ve Eski Kale bölgesinde baharat ve 
hediyelik eşya alışverişimizi tamamlayıp  Hatay'a doğru yola çıkıyoruz. 
İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden, geçmişten günümüze farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı, birçok 
uygarlığa ev sahipliği yapmış barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti Hatay’da ziyaret noktalarımız arasında; dünyanın 
en büyük mozaik müzelerinden biri olan Hatay Arkeoloji Müzesi, üç semavi dininin birleştiği bir yer olarak 
bilinen dünyanın ilk mağara kilisesi Aziz Piyer Kilisesi ardından, Habib-i Neccar Camii yer alıyor. Eski Antakya 
Evleri arasında yaptığımız yürüyüş ardından İstanbul’daki Kapalıçarşı’nın bir benzeri olan Uzun Çarşıyı 
görüyoruz.Ardından otele yerleşme ve geceleme. 
Konaklama:Hatay 
 

2.GÜN 21 Haziran 2022 Salı Şanlıurfa 
Sabah otelde kahvaltının ardından Halfeti’ye yolculuğumuz başlıyor.,Fırat Nehri üzerinde kurulan Birecik 
barajının suları altında kalan Halfeti. Baraj Gölü üzerinden isteyen misafirlerimizle tekneye(ekstra) binerek sular 
altında kalan minaresiyle bilinen Savaşan Köyü ve Rum Kale’yi görüyoruz. Tekne turumuz sonrasında ender 
rastlanan Kelaynak kuşlarını göreceğimiz Birecik Koruma Çiftliğini ziyaret ediyoruz.Hediyelik eşya alışverişi 
ve  öğle yemeği sonrası, Peygamberler şehri Urfa’da ilk olarak Halil-ür-rahman Gölü bilinen adıyla Balıklı 
Gölü,İbrahim Peygamberin Makamını ,Eyüp Peygamberin Sabır Makamını ve Gümrük Hanı ziyaret ediyoruz. 
Sonrasında Harran bir sonraki durağımız, bereketli toprakların ev sahibi Harran Ovası. Asurlulardan Romalılara 
birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harran’da geziyoruz.Yöreye özgü Köy evlerini ziyaret ediyoruz 
Ardından dileyen misafirlerimiz ile Şanlıurfa Yemekli Sıra gecesinde(extra) eğlenceli vakit geçiyoruz.Gece 
sonunda konaklama otelimizde 
Konaklama : Şanlıurfa 

 
3.GÜN 22 Haziran 2022 Çarsamba Şanlıurfa- Mardin 
Otelde sabah kahvaltısının ardından Şanlıurfa Göbeklitepe’ye yolculuğumuz başlıyor. Yaklaşık on iki bin yıl 
öncesinde inşa edilmiş insanlık tarihinin bilinen ilk tapınağı’nda ziyarete açık alanları geziyor; neolitik çağın hac 
merkezi kabul edilen Göbeklitepe’nin hikayesini dinleyip , Ardından zamanın durduğu şehir Anadolunun taş 
kenti Mardin’e doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğumuz ardından Mardin’e varıyoruz. Gezi 
noktalarımız arasında, Kasımiye Medresesi, Revaklı Çarşı,  yer alıyor. Mardin yöresine özgü el sanatları ve 
kuyum,gümüş ve taş işçiliklerinin yapıldığı atölyelerin yer aldığı Mardin sokaklarındaki çarşı alışverişlerimizi 
yaptıktan sonra   akşam yemeği ve istirahat için otelimize geçiyoruz. 
Konaklama:Mardin 

 
4.GÜN 23 Haziran 2022 Perşembe Midyat-Diyarbakır 
Sabah otelimizde kahvaltının ardından Midyat’a gümüş işçiliği bir kültür halini almış, Telkâri sanatı ile ünlü 
mistik mimarisiyle meşhur Midyat’a geçiyoruz. Midyat Konuk Evi ve Telkari sanatı Atölyelerinin olduğu çarsıyı 
gezip alışveriş için serbest zaman veriyoruz. Manastır ziyaretimiz ardından çoğu kısmı ılısu barajının suları 
altında kalan  Hasankeyf’i ziyaret edip, 
Diyarbakır'da göreceğimiz yerler arasında Ulu Cami, ,On gözlü Köprü,Dört Ayaklı Minare,Diyarbakır'lı şair Cahit 
Sıtkı Tarancı Müze Evi, Hasan Paşa Hanı, Sülüklü Han, Deliler Hanı, Diyarbakır Surları, Mardin Kapı yer 
alıyor. Ardından konaklama için Adıyaman’daki otelimiz için yola çıkıyoruz. 
Konaklama:Adıyaman 
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5.GÜN 24 Haziran 2022 Cuma Adıyaman-Kahramanmaraş//Gaziantep 
Sabah otelde kahvaltının ardından UNESCO Dünya Mirası alanlarından Nemrut Dağına doğru yola 
çıkıyoruz.Yaklaşık 1,5 saatlik yolculuk ile 2150 m. yükseklikteki Nemrut Dağına varıyoruz.Kommagene Kralı’nın 
M.Ö 62 yılında yaptırdığı pek çok Yunan ve Pers tanrısının taş oymalardan heykeli ile kraliyet ailesi kadınlarının 
anıt mezarı olan Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Arsemia Tapınağı’nı görüp  Kahramanmaraş’ a doğru yola 
çıkıyoruz. Turumuza Ulu Cami ve Dondurma Müzesi' yle başlıyoruz tarihi çarşısında dolaşmak ve öğle yemeği 
için serbest zaman veriyoruz. Kahramanmaraş; Kapalı Çarşı,Demirciler Çarşısı ve bu çarşılar etrafında toplanmış 
geleneksel el sanatları alanında hizmet veren çok sayıda atölye ve dükkanları gezip ,Gaziantep’e doğru yola 
çıkıyoruz. 22:25 Gaziantep-İzmir uçağı için havalimanına yola çıkıyoruz.Saat 00:15 te İzmir havalimanında bizim 
bekleyen transfer aracımıza binip Akçay’da 03:30 da bir baska Tarya Tur organizasyonunda bulumsak üzere 
ayrılıyoruz. 
  

Fiyata Dahil Olanlar 
Otel  3  gece / 4*  standardında otellerde yarım pansiyon konaklama 
Otel   1 gece / 4*  standardında otellerde oda kahvaltı konaklama (Şanlıurfa) 
İzmir-Adana-Gaziantep-İzmir Gidiş-Dönüş uçak bileti 
Edremit-İzmir Gidiş-Dönüş havalimanı transferi 
Profesyonel Rehberlik hizmetleri 
Otobüsle geziler ve Araç içi ikramlar 
Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.) 
 

Fiyatlara Dahil Olmayanlar 
Tüm öğle yemekleri 
İlk gün sabah kahvaltısı 
Otel konaklamalarındaki yemeklerde alınan Alkollü ve Alkolsüz içecekler 
Her türlü kişisel harcamalar, otel ekstraları, bahşişler 
Müze ve ören yerleri girişler (65 yaş üstü ve 18 yaş altı TC vatandaşları ücretsizdir, müze kart kişilerin statüsüne 
göre ücretlendirilmektedir.) 
Ekstra belirtilen tüm organizasyonlar ve özel harcamalar 
Halfeti Tekne Turu 
Şanlıurfa Sıra gecesi eğlencesi 
Nemrut Dağı Minibüs transfer ücreti ve Milli Park giriş ücreti 
 

Oda Tipi Nakit 
K.K. Tek 
Çekim 

3 Taksit 6 Taksit 

Double 
Oda PP 

3999 TL 3999 TL 4200 TL 4400 TL 

Single Oda 4800 TL 4800 TL 5000 TL 5200 TL 

0-6 Yaş 
Çocuk 

3400 TL 3400 TL 0 TL 0 TL 

6-11 Yaş 
Çocuk 

3700 TL 3700 TL 0 TL 0 TL 
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