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Gap Turu Anadolu Jet 29 N san-03 Mayıs 2019
29.04.2019'den t baren kalkışlı

2.160,00 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
1.Gün Gaz antep, Halfet , Gaz antep Arkeoloj Müzes , Bey Mahalles , Tahm s Kahves ,
Kahramanmaraş
S z değerl m saf rler m z le sabah 04:00’da Ataköy Atr um AVM, 04:30 Metro C ty AVM Önü, 05:00 Kadıköy Evlend rme
Da res Otoparkı Yanı Önünden serv sler m z le İstanbul Sab ha Gökçen Haval manı'na hareket ed yoruz. Sab ha
Gökçen Haval manı'na kend mkanları le gelen m saf rler m zle 05:30’da İç Hatlar Term nal ’ nde buluşuyoruz.
Anadolu Jet' n TK 7270 06:55 uçağı le Gaz antep' e hareket ed yoruz. Gaz antep Haval manı' nda b z bekleyen
aracımıza b nerek yaklaşık 1,5 saatl k yolculuk sonrasında Halfet ’ ye ulaşıyoruz. B rec k Barajı suları altında 1/3’ ünü
kaybeden bu lçede tekne turuna çıkıyoruz. Fırat Nehr üzer nde tekne le seyahat ederek panarom k olarak Rumkale’
y görüyoruz. Baraj gölü suları altında kalan Savaşan Köyünü fotoğraflayarak turumuzu b t r yor ve öğle yemeğ m z
alıyoruz. Muhteşem moza kler yle ünlü Dünyanın en büyük moza k müzes olan Gaz antep Arkeoloj müzes ne
hareket ed yor ve Zeugma ant k kent nden çıkarılan eserler görüp b lg alıyoruz. Bu gez m z n ardından Ulu
Önder m z Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahalles 'n gez yoruz. Bu gez ler m z sonrasında
Elmacı Pazarı, Kürkçü Hanı ve Tütün Hanı'nı gez yor ve s zlere alışver ş ç n serbest zaman ver yoruz. Tahm s Kahves '
nde meneng ç kahveler m z yudumladıktan sonra Kahramanmaraş'tak otel m ze hareket ed yoruz. Konaklama ve
akşam yemeğ otel m zde.

2.Gün Adıyaman, Nemrut Dağı, Arsem a, Kommagene
Sabah otel m zde alacağımız kahvaltının ardından yaklaşık 3,5 saatl k yolculuğumuzun ardından Adıyaman’ a
ulaşıyoruz. Adıyaman’ da lk olarak öğle yemeğ m z alıyoruz. Öğle yemeğ sonrasında restaurantımızdan d rekt
olarak m n büsler le Kahta lçes üzer nden Nemrut Dağı M ll Parkı sınırları çer s nde bulunan Karakuş Tümülüsü,
Cendere Köprüsü, Arsem a ve Esk Kale gez ler n yapıyor ve 2150 m. yüksekl ktek Nemrut Dağı'na çıkıyoruz. Tanrı
Kral Ant ochos tarafından gelecek nes llere vas yet md r başlığı altında yazılan Nomos k tabes eşl ğ nde Doğu ve Batı
Terasları, Zeus Oramastes, Apollon M thras, Herakles Artagnes, Kommagene ve koruyucu Aslan, Kartal heykeller n
görerek b r yandan akşam güneş n batışını zl yoruz. Bugün gez m z tamamlıyor ve m n büsler le d rekt olarak
Adıyaman merkezde bulunan otel m ze hareket ed yoruz. Konaklama ve akşam yemeğ otel m zde.

3. Gün Şanlıurfa Arkeoloj ve Moza k Müzes , Balıklıgöl
Sabah otel m zde alacağımız açık büfe kahvaltının ardından otelden çıkış şlemler m z yapıyor ve Şanlıurfa’ ya
hareket ed yoruz. Yaklaşık 2,5 saatl k yolculuğumuzun ardından Türk ye’ n n en büyük müzes olma özell ğ ne sah p
olan Şanlıurfa Arkeoloj ve Moza k Müzes ’ ne ulaşıyoruz. Müzede Harran, Göbekl tepe ve d ğer höyüklerde yapılan
çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan kültür varlıklarını ncel yoruz. Öğle yemeğ m z sonrasında 150 metre
uzunluğunda, 30 metre gen şl ğ nde, r vayete göre Hz. İbrah m ateşe atıldığı, b r muc ze sonrasında etrafın güllük
gül stanlık olduğu Balıklıgöl’ ü z yaret ed yoruz. Balıklıgöl sonrası yürüyerek Hal l-ür Rahman ve Rızvan ye Cam ler ,
Ayn-el Zel ha Gölü, Hz. İbrah m Makamı göreceğ m z ve z yaret edeceğ m z yerler arasında olacaktır. Bu gez ler n
ardından meşhur Urfa çarşılarında s zlere Serbest zaman ver yoruz. Bugünlük turumuzu tamamlayıp otel m ze
hareket ed yor ve g r ş şlemler m z gerçekleşt r yoruz. Konaklama ve akşam yemeğ otel m zde.

4. Gün Göbekl tepe, Mard n, Kırklar K l ses , Ulu Cam , Kasım ye Medreses

Sabah otel m zde alacağımız açık büfe kahvaltının ardından otelden çıkıyor ve Göbekl tepe' ye hareket ed yoruz.
(https://www.setur.com.tr)

Dünyanın b l nen en esk kült yapılar topluluğu olan örenyer nde T b ç m ndek 10 – 12 d k l taş yuvarlak planda
d z lm ş, araları taş duvarla örülmüştür. Burası b r yerleş m değ l, kült merkez olarak tanımlanmaktadır. Buradak
kült yapılarının üret me geç ş aşamasına – tarım ve hayvancılığa- yakın olan son avcı grupları tarafından nşa ed lm ş
olduğu anlaşılmaktadır. D ğer anlatımla Göbekl Tepe, çevredek oldukça gel şm ş ve der nl k kazanmış b r nanç
s stem ne sah p olan avcı – toplayıcı gruplar açısından öneml b r kült merkez d r. Göbekl tepe gez m z n ardından
Mard n' e hareket ed yoruz, yaklaşık 3 saatl k yolculuğumuzun ardından Mard n' e varıyor ve öğle yemeğ m z
alıyoruz. Öğle yemeğ m z n ardından Mard n' keşfetmeye başlıyoruz. Mard n' de lk olarak Mor Behnam ( Kırklar )
K l ses ' n z yaret ed yoruz. Her k sm n de erken dönem Hr st yan efsaneler nden alan k l se le lg l detaylı b lg ler
ed n yoruz. Bu z yaret m z n ardından Artuklu dönem m mar örnekler nden, d l ml kubbes ve m nares yle Mard n'
n sembolü olan Mard n Ulu Cam ' n z yaret ed yoruz. Şeh d ye Cam ' n gördükten sonra turumuza adını C hang r' n
oğlu Kasım adından alan Kasım ye Medreses le devam ed yor ve günümüzü bu noktada b t r yoruz. Konaklama ve
akşam yemeğ otel m zde.

5.Gün M dyat, Konuk Ev , Hasankeyf, D yarbakır
Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından otelden çıkış şlemler m z gerçekleşt r yor ve Mard n' n nc s M dyat'
a hareket ed yoruz. M dyat’ ta yapıları, yaşam b ç m ve kültürel zeng nl ğ yle taş b naların oluşturduğu dar ve esk
sokaklarında gez nt ye çıkıyor ve b r çok d z ye ev sah pl ğ yapan M dyat Konukev 'ne geç yoruz. Öğle yemeğ m z
aldıktan sonra çağlar boyunca hep d kkat çeken dünyanın en esk uygarlıklarının yaşadıkları, b rçok mparatorluklar
bünyes ç nde kalan Hasankeyf’ te tar h b r gez nt ç n yola çıkıyoruz. Hasankeyf’ e varıyor ve b nlerce yıl Artuklular,
Eyyub ler, Moğollar ve Osmanlı Devlet ’ n n egemenl ğ altında varlığını bugünlere kadar sürdüren bu kad m şeh rde
Hasankeyf Kales ve Hasankeyf Köprüsünü panarom k olarak görüyoruz. D yarbakır' da Ulu Cam , D yarbakır Surları,
Gaz Köşkü, 10 Gözlü Köprü gez p göreceğ m z yerler arasındadır. Cah t Sıtkı Tarancı Müzes n gez p müze hakkında
b lg alıyoruz. Gez ler m z sonrasında D yarbakır Haval manı' na hareket ed yoruz. Anadolu Jet' n TK 7215 20:30 uçağı
le hareket ed p 22:15’ te İstanbul Sab ha Gökçen Haval manı‘ na varıyoruz. İstanbul' a varışta tekrar görüşmey
d leyerek s zler almış olduğumuz serv s noktalarına bırakıyoruz.

F yata Dah l Olan H zmetler
1 gece Hampton By Hilton Kahramanmaraş, 1 gece Hilton Garden Inn Adıyaman, 1 gece Hilton
Garden Inn Şanlıurfa, 1 gece Hilton Garden Inn Mardin Hotel' de toplam 4 gece Yarım Pansiyon
Konaklama
Anadolu Jet ile Gidiş - Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti
Profesyonel Turist Rehberi eşliğinde Çevre Gezileri
Lüks Otobüs ile ulaşım
Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş - Dönüş Servis Ulaşımı
Nemrut Minibüs Ücretleri
Araç içi ikramlar ve hizmetler
Paket Tur Zorunlu Sigorta Poliçesi

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Öğle Yemekleri
Müze ve Örenyeri giriş ücretleri
Yemeklerde alınacak olan ekstra içecekler
Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar

Tüm Özel Harcamalar
(https://www.setur.com.tr)

Genel Şartlar
Paket tur fiyatlarımıza tüm vergiler dahildir. 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 21 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 4 gece 5 gündür. Çocuk indirimleri iki
yetişkin yanında uygulanıp, tek bir çocuk için kullanılır. 0 - 6 yaş çocuklarda otel konaklamasında
yatak verilmeyebilir.Şanlıurfa Hilton Garden İnn Otel'de 3 kişilik konaklamalarda 3 ayrı yatak
verilememektedir; 3 kişilik odalarda 1 büyük yatak ve 1 ek yatak organize edilir. 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 göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir
olayın meydana gelmesi durumu hallerinde sorumlu değildir. Bu broşürde yer alan bilgiler paket
tur düzenleyicisi ve aracısı için bağlayıcıdır.Turlarımızda koltuk oturma planlaması rezervasyon
sırasına göre yapılmaktadır. Koltuk değişimi ( rotasyon ) uygulamamız bulunmamaktadır.
Turlarımızda araçlarımızın 3 ve 4 numaralı koltukları rehberlerimiz için ayrılmakta olup
misafirlerimize verilmemektedir. Tüm turlarımız ve servislerimiz için belirnenen noktalar dışında
kesinlikle misafir alınışı ve bırakılışı yapılmamaktadır.
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K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 5 yaş

1. Çocuk
6 - 12 yaş

2.160,00 TL

2.025,00 TL

2.535,00 TL

120,00 TL

1.260,00 TL

1.725,00 TL

