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Yazar ve şef “Jale Balcı“ le
Antakya’nın en Lezzetler

2.299,00 TL

30.11.2018'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
2 Akşam Yemeği Dahil
Setur Select
Turlar Dahil

1.Gün İstanbul - Hatay
İstanbul Atatürk haval manı ç hatlar term nal nde Setur görevl s ve rehber n z le saat 06:00’da buluşma.
Uçağa b n ş şlemler n n ardından Hatay’a hareket. Hatay haval manına varışımızın ardından Jale Balcı’nın
b z götüreceğ köy kahvaltısı ç n yola çıkıyoruz.Kahvaltımızdan sonra şehr keşfetmeye başlayacağız. lk
olarak As ırmağı kenarında yer alan Hatay Arkeoloj k Müzes ’ n z yaret ed yoruz. 1932 yılında başlayan kazı
çalışmalarından bugüne kadar Am k Ovası, Harb ye, Narlıca, Güzelburç, Samandağ ve çevres nde yapılan
kazılar sonucu çıkartılan ve koleks yonu tamamlayan moza kler hakkında rehber m zden detaylı b lg ler
ed n yoruz. Müze gez m z n ardından adını İsa’ nın 12 havar s nden b r olan St. P erre’ den alan k l sey
z yaret ed yoruz. Doğal b r mağara olan k l sede lk d n toplantı yapıldığından dolayı Hr st yanlığın lk k l ses
olarak b l nmekted r. Çan, Ezan, Hazzan sesler le Hr st yan, Müslüman ve Musev kültürler yle yoğrulmuş,
farklı nanışlarda yaşam alanları le son zamanlarda d z ler le ünlenen Antakya’da gez m ze Hab b Neccar
Cam le devam ed yoruz .Öğle tadımlığı ç n Antakya’nın ünlü Döner Dürümünün tadına varıyoruz. Jale
Balcı’nın önerd ğ sabun atölyes ’ne g d yoruz. Burada geleneksel Antakya Kahves kramı ve f rmanın 1 adet
sabun hed yes dışında arzu ed l rse çeş tl sabun türler nden satında alınab lecek, sonra otel m ze hareket
kısa b r d nlenme ardından Rehber m z n bel rteceğ saatte buluşuyor ve akşam yemeğ ç n Ala restorana
hareket ed yoruz. Geceleme otel m zde.
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2.Gün Hatay-Antakya

Günümüze s zler ç n özel hazırlanacak olan Antakya’nın yöresel kahvaltısı le başlıyoruz . As Nehr ’n n
den ze döküldüğü yer olan Çevl k sah l n , Helen st k dönemde Antakya'nın Akden z'e açılan b r l man kent
olan Seleuc a P er a Ant k Kent ’n n kalıntılarını, nsan yapımı b r mühend sl k har kası olan 1330 metre
uzunluğundak T tus-Vespas anus Tünel n ve Beş kl Mağara’yı gez yoruz. Samandağı sayf ye yöres ne bağlı,
Türk ye’n n tek Ermen köyü olan Vakıflı köyünü ve Ermen K l ses n z yaret ed yoruz. Organ k tarımı le ön
plana çıkan köyde, reçeller ve l körlerden alışver ş yapab l rs n z. Vakıflı köyünde kahve ve kömbe yapımı
workshop’u.Öğle yemeğ nde, Musa Dağı’nın etekler nde el yapımı katıklı ekmek tadımı yapıyoruz. Ardından,
Antakya’nın meşhur A an Kahves nde B c B c tadımı Kısa b r d nlenmen n ardından akşam yemeğ ç n
hareket. Konaklama otel m zde.

3.Gün Antakya-İstanbul
Günümüze Antakya’nın yöresel ev kahvaltısı le başlıyoruz. Uzun çarşıda alışver ş ç n yola çıkıyoruz .
Çınaraltında Künefe Tadımı yapıp otel m ze dönüyor ve bavullarımızı topluyoruz.Gastronom k lezzetler le
s zler büyüleyen Antakyadan ayrılma vakt . Hatay Haval manı’na varış ve İstanbul’a hareket.

r.azureedge.net/userf les/TourF les/TourProgram/jale-balc - le-antakya-lezzetler -(murat-bozok-m saf rl ğ nde)_415078.docx)

Setur Select
Bu bir Setur Select turudur.
Setur Select (http://www.seturselect.com)

Jale Balcı K md r ?
Finans sektöründeki sekiz yıllık çalışma hayatım sonrasında yemek sektöründe hızlı
adımlarla profesyonelce ilerlemek için beslenme uzmanlığı, aşçılık ve sofra düzenleme
konularında, yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli okullardan ve deneyimli isimlerden uzun süreli
eğitimler aldım. 2006 yılında ilk kitabım olan “Keyifli Sofralar İçin 50 Pratik Mönü”nü ile ilk
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5 e girerek ilk defa bir yemek kitabının romanlarla yarıştığı yüksek bir satış ivmesi ile
(https://www.setur.com.tr)
10.baskıya ulaşan kitabımın ardından, 2008 Aralık ayında ikinci kitabım “Aperitif
Mönüler”(4.baskı da) 2010 yılında ise “Antakya ve Yemekleri” ( 4.baskı da)kitabım ayrıca
İngilizce olarak Remzi Kitabevi’nden çıkmıştır. Antakya’nın Unesco koruma altına
alınmasında ingilizce kitap baskısının yararı çok olmuştur.
İlk restoran tecrübem ise kurucusu ve şefi olarak açtığım “Antiochiaconcept” adlı restoran
Ny Times’ta çıkan en lezzetli ama en ucuz kategorisinde iyi iltifatlar aldık. Hizmet sektörü
‘ne daha sonra “lokantafarina” olarak farklı deneyimler kazanmak için tek başıma devam
ettim. Doğum yerim olan medeniyetler şehri Antakya’ya gönüllü elçilik yapmaya devam
etmekteyim.
Özellikle “Mönü Tasarımı ve sofra düzenleme konusunda kadın şef olarak bir ilke imza
atmış olduğumu düşünüyorum. Şef ve yemek kitabı yazarı olarak yiyecek-içecek
sektörünün önde gelen firmalarına bu yönde danışmanlık ve creatife çalışmalar ile hizmeti
veriyorum. Ayrıca catering,ev partileri, restoran ve konseptli restoranlara mönü tasarımı,
giyim, mutfak tasarımı, servis ve sunum ile ilgili danışmanlık yapıyorum.

Rehber B lg s
Nurten CANBEYOĞLU
0545 781 25 59

Otel B lg ler
Waxwing Otel 4* veya benzeri

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları ile gidiş dönüş ekonomi sınıf uçak bileti
Belirtilen otelde 2 gece 3 gün oda&kahvaltı bazında konaklama
Havalimanı vergileri
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Havaalanı – Otel – Havaalanı transferleri
(https://www.setur.com.tr)

Belirtilen tüm geziler
Akşam Yemekleri
Yöresel 3 adet Kahvaltı
Künefe Tadımları 2 adet
Sabun Atölyesi Gezisi
Geleneksel Antakya Kahve İkramı
Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti
Döner Dürüm Tadımı
Vakıflı Köyü Kahve ve Kömbe Yapımı Workshop’u
Musa Dağı eteklerinde El Yapımı Katıklı Ekmek Tadımı
Affan Kahvesinde Bici Bici Tadımı
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat Sigortası(Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)
Paket Tur Zorunlu Sigorta Poliçesi

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Yemeklerde alınacak olan içecekler
Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar
Tüm Özel Harcamalar

Öneml Notlar
Üç kişilik oda müsaitlik doğrultusunda verilmektedir.
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Üç kişilik oda müsaitliği olur ise üçüncü kişi için katlanabilir yatak verilmektedir.
(https://www.setur.com.tr)

Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Setur, program içeriği aynı kalmak kaydıyla programda gezilecek yerlerin sırasını, gününü,
saatlerini değiştirebilir.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj
taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.
Ulaşım araçlarımızın türü Minibüs, Midibüs ve Otobüs olarak değişmektedir.
Ödemeler kredi kartı veya havale ile yapılmakta olup tüm bakiye tur satış esnasında tahsil
edilmektedir. Setur öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle tur iptal bilgisini
en geç 30 gün öncesinden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirerek
turu iptal etme hakkına sahiptir.
Tur rehberlerimiz Turist Rehberleri Hizmetlerine ilişkin yönetmelikte yer alan maddeler
ışığında çalıştırılmaktadır.
Tüketicinin, paket tur sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 7 gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı bulunmaktadır.
Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız
düşünülemez.
Gezi süresi 2 gece 3 gündür.
Tur esnasında rehberimiz belirtilen programa mümkün olduğunca uymak kaydı ile
beklenmeyen hava ve yol şartlarına göre tur programında değişiklik yapabilir.
Tur esnasında Setur sözleşmeye aykırılığın; katılımcının kusurunun bulunması, sözleşme ifa
sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının
bulunması, mücbir sebep, paket tur düzenleyici ve aracısının gerekli tüm özeni
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göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi
(https://www.setur.com.tr)
durumu hallerinde sorumlu değildir.
Bu broşürde yer alan bilgiler paket tur düzenleyicisi ve aracısı için bağlayıcıdır.

Antakya(2) 30 Kasım - 02 Aralık / Türk Havayolları
Ç
Tar h
30.11.2018
02.12.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

2.299,00 TL

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

2.599,00 TL

https://www.setur.com.tr/yazar-ve-sef-%E2%80%9Cjale-balc %E2%80%9C- le-antakya%E2%80%99n n-en-lezzetler

6/6

