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But k Mard n Turu Türk Hava Yolları
05.04.2019'den t baren kalkışlı

1.610,00 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Kesin Hareket
Turlar Dahil
Uçaklı

1.Gün Mard n,Deyrulzafaran Manastırı, Kasım ye Medreses , Kırklar K l ses , Kültür
Sokak, Ulu Cam , Abbaralar
Sabah 03:30 Kadıköy Evlend rme Da res Otoparkı Yanı, 04:00 Metro C ty AVM Önü, 04:00 Ataköy Atr um AVM Önünden
serv sler m z le İstanbul Haval manı'na hareket ed yoruz. İstanbul Haval manı'na kend mkanları le gelen
m saf rler m zle 05:00’da İç Hatlar Term nal ’ nde buluşuyoruz. THY' n n TK 2674 06:25 uçağı le Mard n'e hareket
ed yoruz. Uçağımız 08:20' de n yor ve Mard n Haval manı’nda b z bekleyen özel aracımıza b nerek 640 yıl boyunca
Süryan Ortodoks patr kler n n kamet yer olan; kubbeler , kemerl sütunları, ahşap el şlemeler , ç ve dış
mekanlardak taş nakışları le nsanın lg s n çeken Deyrulzafaran Manastırı’nı gez yoruz. S n Mabed , Mezarlık, K l se
ve Teras bölümler n görüyoruz. Manastır z yaret m z n ardından Mezopotamya Ovasının üstünde kurulu Artuklular
dönem nde yapımına başlanan ve 15. yüzyılın sonlarında Akkoyunlu sultanı Kasım bn C hang r dönem nde
tamamlanan Kasım ye Medreses ’n z yaret ed yoruz. Medrese z yaret m z n ardından öğle yemeğ m z yen Mard n'
de yer alan meşhur Kebapçı Rıdo' da alıyoruz. Öğle yemeğ sonrası b r çok d n, d l ve ırkın b r arada anlayış çer s nde
yaşadığı Mard n’ keşfetmeye başlıyoruz. D yarbakır Kapı'da aracımızdan n yor ve uzun b r yürüyüş le başlayacak
olan gez m ze lk olarak 569 yılında Süryan ler tarafından yapılmış olan Kırklar K l ses ' le başlıyoruz. Sonrasında
Kültür Sokağı' nı gez yoruz. Yürüyüşümüze; Cumhur yet Meydanı' ndan geçerek Artuklu Dönem m mar
örnekler nden, d l ml kubbes ve m nares yle Mard n' n sembolü olan Ulu Cam le devam ed yoruz. Mard n' n
meşhur çarşıları ve Abbara'larını görerek gez m z noktalıyor ve otel m ze ulaşıyoruz. Günün ger kalanında tar h
Mard n' keşfetmen ç n serbest zaman ver zyoruz. Konaklama Kaya N nova Hotel'de... ***Mard n bölges nde akşam
yemeğ alınacak restaurantlara rezervasyon yaptırmanızı mutlaka tavs ye eder z. Restaurant öner ler Genel B lg ler
bölümünde yer almaktadır.

2.Gün Mor Gabr el Manastırı, M dyat, Hasankeyf
Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından M dyat lçes n n 23 km güneydoğusunda kurulu Süryan Kad m
Cemaat n n ünlü ve büyük yapıtlarından b r olan Mor Gabr el (Deyrulumur) Manastırı' nı z yaret ederek gez m ze
başlıyoruz. Manastırda Yemekhane, Mezarlık ve Meryemana K l ses ' n görüyoruz ve M dyat'a hareket ed yoruz.
M dyat' ta lk olarak b r çok d z ye ev sah pl ğ yapan Devlet Konukev ne geç yoruz. M dyat sokaklarında yürüyüş
yapıyor ve telkar çarşısında s zlere alışver ş ç n serbest zaman ver yoruz. Serbest zamanın ardından öğle
yemeğ m z Çağdaş Et Lokantası'nda alıyoruz. Öğle yemeğ sonrasında çok esk b r yerleş m merkez olan Batman'ın
Hasankeyf lçes ne hareket ed yoruz. Hısnkeyfa olan bu şehr n adı Kayah sarı anlamına gelmekted r. Hasankeyf’ n ne
zaman kurulduğu, ş md ye kadar karanlıkta kalmış olup tar h ant k döneme kadar dayanmaktadır. D cle nehr n n
üzer nde kurulu olan köprüden esk yerleş m yer n fotoğraflıyor ve serbest zamanın ardından Mard n'e ger
dönüyoruz. Konaklama Kaya N nova Hotel' de... ***Mard n bölges nde akşam yemeğ alınacak restaurantlara
rezervasyon yaptırmanızı mutlaka tavs ye eder z. Restaurant öner ler Genel B lg ler bölümünde yer almaktadır.

3.Gün Dara Ant k Kent , Beyazsu, Dönüş Yolculuğu

Otel m zde aldığımız sabah kahvaltımızın ardından otelden çıkış şlemler m z yapıyor ve Mard n'e 30 km uzaklıkta
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bulunan Yukarı Mezopotamya' nın en öneml yerleş m yerler nden b r olan Dara Ant k Kent 'ne hareket ed yoruz.
Roma Dönem 'nde, 'Yen den D r l ş' törenler n n yapıldığı, b nlerce k ş n n b r arada olduğu henüz yen z yarete açılan
1400 yıllık galer mezarlığı z yaret ed yoruz. Dara sonrası Sur ye sınırımıza sıfır olarak devam eden yolculuğumuz
b zler Nusayb n’e ulaştıracak. Nusayb n g r ş nden kuzeye sapınca se esk kral yolu, bugün se Beyazsu d ye
adlandırılan meşhur doğal alana ulaşmış olacağız. Burada alacağımız öğle yemeğ sonrasında Mard n Haval manı’na
hareket ed yoruz. THY' n n TK 2677 18:20 uçuşu le İstanbul'a dönüyoruz. B r başka Setur seyahat nde buluşmak
üzere s z değerl m saf rler m zle vedalaşıyoruz.

F yata Dah l Olan H zmetler
2 Gece Kaya Ninova Butik Hotel' de Konaklama
Türk Hava Yolları ile Gidiş - Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti
Tüm Manastır, Müze Girişleri ve Bahşişleri
İstanbul Havalimanı Gidiş - Dönüş Servis Ulaşımı
Profesyonel Turist Rehberi eşliğinde Çevre Gezileri
Lüks Otobüs ile Ulaşım
Paket Tur Zorunlu Sigorta Poliçesi

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Öğle ve Akşam Yemekleri
Yemeklerde alınacak olan ekstra içecekler
Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar
Tüm Özel Harcamalar

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 2 gece 3 gündür. Çocuk indirimleri iki
yetişkin yanında uygulanıp, tek bir çocuk için kullanılır. 0 - 6 yaş çocuklarda otel konaklamasında
yatak verilmeyebilir. 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
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servislerimiz için belirnenen noktalar dışında kesinlikle misafir alınışı ve bırakılışı yapılmamaktadır.

Mard n Akşam Yemeğ Restaurant Öner ler
Mardin bölgesinde akşam yemeği alınacak restaurantlara rezervasyon yaptırmanızı mutlaka
tavsiye ederiz. Akşam Yemeği için restaurant önerilerimiz aşağıdaki gibidir;
Cercis Murat Konağı
Birinci Cadde No:517 Mardin
0482 213 68 41
0482 213 75 17
Bağdadi Restaurant
Şar Mahallesi, Vali Adil 228 Sk, 47100 Artuklu / Mardin
0482 212 55 55
Kebapçı Yusuf Usta
Şehidiye Mahallesi, 1. Cadde, 47100 Artuklu / Mardin
0482 212 79 85

05-07 N san 2019
Ç

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 - 6 yaş

1. Çocuk
7 - 12 yaş

1.610,00 TL

1.575,00 TL

1.800,00 TL

120,00 TL

685,00 TL

1.485,00 TL

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 - 6 yaş

1. Çocuk
7 - 12 yaş

1.645,00 TL

1.610,00 TL

1.840,00 TL

120,00 TL

720,00 TL

1.520,00 TL

Tar h
05.04.2019
07.04.2019

19-21 N san 2019
Ç
Tar h
19.04.2019
21.04.2019

