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Nükhet Ever le Göbekl Tepe Turu
13.09.2019'den t baren kalkışlı

2.025,00 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
2 Akşam Yemeği Dahil
Kesin Hareket
Setur Select

1.Gün Şanlıurfa, Balıklıgöl, Fırfırlı K l se, Ulu Cam , Urfa Çarşıları
İstanbul Haval manı İç Hatlar Term nal ’ nde saat 04:00’da buluşuyor ve check n şlemler m z tamamladıktan sonra
Türk Hava Yolları’nın TK 2246 sefer sayılı uçağı le 05:25’te Şanlıurfa’ya uçuyoruz. Şanlıurfa Haval manı’nda b z
bekleyen aracımız le buluşup şeh r merkez ne hareket ed yor ve yöresel sabah kahvaltımızı alıyoruz. Kahvaltının
ardından lk z yaret noktamız 150 metre uzunluğunda ve 30 metre gen şl ğ nde, r vayete göre Hz. İbrah m ateşe
atıldıktan sonra, b r muc ze gerçekleş r ve etraf 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. Öğle yemeğ m z Çulcuoğlu Restaurant’ta alıyoruz. Gez m ze Fırfırlı K l se
ve Ulu Cam gez ler le devam ed yoruz. Sonrasında meşhur Gümrük Han’ da mola ver yor ve 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 otelde…

2.Gün Şanlıurfa Arkeoloj ve Halepl bahçe Moza k Müzes , Mezarlık, Prof. Dr. Klaus
Schm dt Anı Ev , Sıra Geces
Sabah otel m zde alacağımız açık büfe kahvaltının ardından Türk ye’ n n en büyük müzes olma özell ğ ne sah p olan
Şanlıurfa Arkeoloj ve Halepl bahçe Moza k Müzes ’ n z yaret ed yoruz. Müzede Harran, Göbekl Tepe ve d ğer
höyüklerde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan kültür varlıklarını ncel yoruz. Müze gez s n n ardından
arkeolog ve sanat tar hç s İbrah m Hal l Sarısu le mezarlık alanlarını z yaret ed yor ve kazılarını da kend s n n
yürüttüğü bu alanlar hakkında kend s nden b lg alıyoruz. Öğle yemeğ n Dedecan Restaurant’ta alıyoruz. Öğle
yemeğ n n ardından Göbekl Tepe kazıları sırasında Prof. Dr. Klaus Schm dt ve ek b tarafından kazı ev olarak
kullanılan ev z yaret ed yoruz. Burada Ç ğdem Köksal Schm dt'ten 1995 yılından ber süren Göbekl Tepe kazılarını
d nl yoruz. Göbekl Tepe’n n detaylarını ve b l nmeyenler n d nleyecek ve ev n avlusunda çaylarımız eşl ğ nde merak
ett kler m z n cevaplarını arayacağız. Otel m ze dönüyoruz ve bel rt len saatte otel m zden hareket ederek Man c
Hotel’de gerçekleşecek Urfa geleneğ n n vazgeç lmez olan akşam yemeğ eşl ğ nde Sıra Geces ’ne katılıyoruz.

3.Gün Göbekl Tepe, Harran
Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrasında otelden çıkış şlemler m z yapıyor Göbekl Tepe Örenyer ’ ne hareket
ed yoruz. 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
z yaret m z n ardından pek yolu üzer ndek Mezopotamya kültüründe ay tanrıçası S n nanışının bulunduğu ve
kes şen yollar anlamına da gelen Harran lçem ze ulaşıyoruz. Harran’da lk olarak öğle yemeğ m z alıyor ve Harran
Şehr n n ortasında 22 metre yüksekl kte var olan Harran höyüğü, Emev hal fes Mervan tarafından yaptırılan kubbes

ahşap olma özell ğ n taşıyan Cam el F rdevs (Cennet cam ), avlusunda yer alan Anadolu’da kurulan İlk İslam
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Medreses (Harran Ün vers tes ), İç Kale, Tar h Surlar ve Kon k kubbel evler z yaret ed yoruz. Şanlıurfa
Haval manı’na hareket ed yor ve İstanbul’ a uçuşumuzu gerçekleşt r yoruz.

F yata Dah l Olan H zmetler
2 Gece Hilton Garden Inn Şanlıurfa’da Konaklama
Nükhet Everi ile Uzman Rehberlik Hizmeti
İstanbul – Şanlıurfa - İstanbul Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti
Göbekli Tepe Kazıevi’nde Çiğdem Köksal Schmidt ile Söyleşi
Yöresel Sabah Kahvaltısı
Manici Hotel'de akşam yemeği eşliğinde Sıra Gecesi
2 Adet Akşam Yemeği (1 akşam yemeği otelde, 1 akşam yemeği de sıra gecesinde Set Menü
olarak alınacaktır)
Tur süresi boyunca ulaşım ve transferler
Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri
Paket Tur Zorunlu Sigorta Poliçesi

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Öğle Yemekleri
Tüm yemeklerde alınacak olan içecekler
Otel Ekstraları
Kişisel 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. 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.

Nükhet Ever(https://www.setur.com.tr)
Hakkında
İstanbul’da doğdu. Avusturya Lisesi ve Viyana Üniversitesi’nden sonra bir müddet Küba’da yaşadı
ve Küba’da çalışan ilk Türk kadını oldu.
2002-2015 yılları arasında TUREB (Turist Rehberleri Birliği) bünyesinde İRO (İstanbul Rehberler
Odası) Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. “Mardin Çalışma Komisyonu” kurucusu ve başkanı.
2013 yılında E Yayınları’ndan yayınlanan “Mardin / Güneş Ülkesi” isimli rehber kitabı, 2014 yılında
ABD Harvard ve Princeton Üniversiteleri, Kanada McGill Üniversitesi ile ABD Congress Library
tarafından başvuru kitabı olarak kabul edildi. 2014’te SKAL tarafından verilen “SKALİTE Turizmde
Kalite” ödülünü “Mardin / Güneş Ülkesi” kitabıyla “En İyi Turizm Yayını” kategorisinde kazandı.
2014’te E Yayınları’ndan “Sarayın Dehlizlerinde” adlı romanı yayınlandı.
2015 yılında “SKALİTE Turizmde Kalite” ödüllerinin ikincisini bu sefer “Yılın Rehberi” kategorisinde
kazandı.
2017 yılında Yeşilköy Rotary Kulübü tarafından “Meslekte Üstün Hizmet Ödülü”ne lâyık görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde ünlü yönetmenler Beklan Algan, Josef
Szayna ve Eugenio Barba ile çalıştı. Bu süreçte iki tiyatro oyunu, bir uzun metraj film senaryosu
yazdı, çeşitli söyleşileri yayınlandı.
Radyo programlarında Türkiye şehirlerini tanıttı. Fotoğraf sergileri açtı.
Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin (KMKD) kurucu üyelerinden olup, Türkiye’deki Süryani Kültür
Mirası üzerine çalışmalar ve araştırmalar yapmakta.
Milliyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde “Sırt Çantam” adlı köşesinde seyahat yazıları yazan Nükhet
Everi, bildiği Almanca, İngilizce, İspanyolca, Latince, Eski Yunanca, Bizans Grekçesi, Yunanca ve
Ermenice dillerinin yanı sıra Mezopotamya bölgesindeki araştırmaları için Mardin Artuklu
Üniversitesi’nde Süryanice ve Arapça öğrendi.
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