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4 Gece 5 Gün 4 Gece Y.P Konaklama  
19 Nisan Hareket – 23 Nisan Dönüş 

Gaziantep • Şanlıurfa • Mardin 
  

  
1.GÜN : 19.04.2019 / Kıbrıs - Gaziantep 
Sevgili misafirlerimiz; belirtilen saatte Ercan Havaalanından uçağımıza binerek Gaziantep uçuşumuzu 
gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 35 dakikalık uçuş sonrası Gazinatep Hav. Varıyoruz. Rehberimiz tarafından 
karşılandıktan sonra otobüsümüze binerek, Gaziantep şehir merkezindeki otelimize doğru yola çıkıyoruz. Otele 
varış ve konaklama .GAZİANTEP 
Akşam yemeği : Beyazhan Res. ( eks) 
 
2.GÜN : 20.04.2019 / Gaziantep – Zeugma - Sedefçiler Çarşısı – Şehir Merkezi –Bakırcılar Çarşısı  
 
Sevgili misafirlerimiz, otelde alınan kahvaltı sonrası dileyen misafirlerimiz ile Gaziantep turuna çıkıyoruz. İlk olarak  
Zeugma müzesini ziyaret edip buradaki gezimizi gerçekleştiriyoruz. Ardından Sedef Atolyesine hareket ediyoruz. 
Sedef Atolyesini gezerken, atolye sahibi tarafından Sedef İşciliği hakkında bilgi alıyoruz. Tam olarak yapılış tarihi 
ve uygarlığı bilinmeyen, Turkiye de gunumuze kadar ayakta kalan Gaziantep Kalesini (Kale ziyarete kapalı 
olduğundan) dışarıdan goruyoruz. Tahmis Kahvesinde Menengic Kahvesi molası sonrası,Bolgenin en carpıcı 
ozelliklerinden olan Tarihi Bakırcılar, Demirciler, Nalbantcılar ve Baharatcılar Carşılarının arasından dolaşarak 
turumuzu tamamlıyoruz. Otele yerleşme ve konaklama.G.ANTEP 
 
3.GÜN : 21.04.2019 / Halfeti - Şanlıurfa 
 
Sevgili misafirlerimiz, otelde alınan kahvaltı sonrası , Halfeti ye doğru yola çıkıyoruz.  Halfeti ye vardığımızda 
Baraj dolayısıyla sular altında kalan bu yerdeki gezimize tekne turu ile devam ediyoruz.Buradaki geziler sonrası , 
Ş.Urfa ya doğru yola çıkıyoruz.Ciğ Kofte, Balıklı Göl, Harran denildiğinde aklımıza gelen şehir Şanlıurfa gezimize 
başlıyoruz.. Halil-ul Rahman Gölu, Balıklı Göl, Ayn Zeliha Gölü, Hz İbrahim Makamından oturu ismini alan Makam 
Camii, Rızvaniye Camii, Mevledi Halil Camii, Hz. İbrahim in doğduğu mağarayı goruyoruz. Panaromik Urfa Kalesi, 
Tarihi Carşılardan olan Sipahiler, Huseyinciler, Bakırcılar Carşısını geziyoruz. Eşkıya filminden de 
anımsayabileceğiniz Gumruk Han gezimiz sonrası otele varış yerleşme ve konaklama .Ş.URFA Gece eks. Sıla 
gecesi programı 
 
NOT : Gece Org. Katılma ( eks ) 
 
4.GÜN : 22.04.2019 / Mardin 
 
Değerli misafirlerimiz, sabah otelimizde alacağımız acık bufe kahvaltı sonrasında, otelimizden ayrılarak Mardin’e 
doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk sonrası Mardin’e varıyoruz. Mardin gezimize başlıyoruz. İlk 
olarak eski bir Ermeni Konağı olan Eski PTT Binasını ve Şehidiye Camisini goruyoruz. Ardından yuruyerek Tarihi 
Carşıları ve sokaklar arasında kemerli gecişleri sağlayan Abbaraları goreceğiz. Sonrasında, 11.yy da yapıldığı 
tahmin edilen ve Ermeni bir usta tarafından yapılan minaresi ile meşhur Ulu Camii goruyoruz. Burada 
rehberimizin anlatımlarını dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederiz. Sonrasında Eski Mardin Konağında sizlere 
Suryani Şarabı ikram ediyoruz. Ardından bir başka onemli nokta olan Latifiye Camiini geziyoruz ve Sabancı Ailesi 
tarafından yaptırılan Mardin Kent Muzesi ne ulaşıyoruz. Buram buram tarih kokan sokaklarında yapacağımız 
geziler sonrasında otele varış yerleşme ve konaklama.MARDİN 
 
Akşam Yemeği :  Mardin yöresel rest. ( eks) 



 
 
5.GÜN : 23.04.2019 / Mardin – Gaziantep - Kıbrıs 
 
 
Sevgili misafirlerimiz,otelde alınan sabah kahvaltı sonrasında Mardin sokaklarında gezemediğimiz yerleri görüp 
resim molası veriyoruz. Ardından Gaziantep e doğru yola çıkıyoruz. G.Antep e vardığımızda havaalanına hareket 
ve bir dahaki turlarımızda görüşmek üzere sizlere veda ediyoruz. 
 
 
Gap Turu Detayı:  
Gap Turunda Güneydoğu Anadolu coğrafyasını derinlemesine tanıyacağız. Gap Turu içerisinde Diyarbakır, Mardin, 
Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep şehirlerini gezerek bu şehirlerin folklorü, müziği, mutfağı ve yaşam tarzını sadece 
tanımanızı değil, sizi bu yaşamın içine sokup, diğer turlardan farklı olarak yeni deneyimlerle evinize dönmenizi sağlayacağız. 
Çok iyi biliyoruz ki Gap Turuna ömrünüz boyunca bir ya da iki kez geliyorsunuz ve buna değmesini istiyorsunuz. Sizin de 
şunu bilmenizi istiyoruz ki; bizde ticari kaygılardan uzak, her gidenin memnun ayrılıp, daha çok insanı Gap Turu için 
özendirmesini istiyoruz. Bu yüzden biz size en iyisini sunabilmek için canla başla gayret ediyoruz. En önemlisi Gap Turunda 
yeni deneyimler edineceksiniz. Güneydoğu Anadolu yaşantısına, kültürüne ve folklorüne çok yakından tanık olacaksınız. Gap 
Turunda insanlarla sohbet etme fırsatınız olacak, Sıra Gecesinde yöresel müziklerle coşacaksınız, yöresel yemeklerimizi 
tadacaksınız, en güzel tatil fotoğraflarınızı çekeceksiniz ve coğrafyasını tanıyacaksınız.  
 
Gezi Ücretine Dâhil Olan Hizmetler 
Otellerde 4 gece oda kahvaltı konaklama, 4 sabah kahvaltısı, lüks otobüsler ile ulaşım hizmetleri, yörelerde görülmesi ve 
keşfedilmesi gerekli olan önemli tüm yapıtlar, doğal ve kültürel varlıklar, ören yerleri,  otobüsümüzde gidiş günü kahvaltı seti, 
program süresince sınırsız çay, kahve, meşrubat çeşitleri ikramı, yöresel gösteri ve eğlenceler, ayrıca sürpriz ikramlar ve 
hediyeler. Nemrut a minübüs lerle çıkış.Halfeti tekne turu 
 
Gezi Ücretine Dâhil Olmayan Hizmetler 
Tüm Öğlen Yemekleri, Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler, Tüm Özel Harcamalar, Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar 
Müze Ören Yeri Girişleri.Sıla Gecesi ,Akşam yemekleri 
 
İKİ VE ÜÇ KİŞİLİK ODA DA KİŞİ BAŞI  : 1.250 TL 
SNG                                                        : 1.500 TL 
  
OTELLER  : 
  
GAZİANTEP : KULE OTEL ****   ODA KAHVALTI  ( 2 GECE ) https://www.kulehotelgaziantep.com 
 
Ş.URFA          : NEVALİ OTEL ***** ODA KAHVALTI ( 1 GECE )     Otelde sadece büyük yataklı oda lar kalmıştır. 
                       http://www.nevalihotel.com/ 
 
MARDİN       : ERDOBA ELEGANCE ***** ODA KAHVALTI ( 1 GECE  ) http://www.erdobaelegance.com/   
Not: Uçak bileti yukarıdaki fiyatlara dahil değildir. 
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Fırat, Asi ve Dicle’nin Yeşerttiği Medeniyetler… 
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