
 

 

BUTİK GAP TURU 
(HATAY-GAZİANTEP-HALFETİ-ŞANLIURFA-HARRAN) 4 GÜN 3 GECE 

1.GÜN (HATAY) 

    Sabah saat 08.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali’nde rehberimiz ile buluşma. Bagaj ve C-in 
işlemleri sonrası 10.00’da Hatay’a uçuş. Yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuk sonrası Hatay’a ulaşıyoruz. Aracımıza 
yerleştikten sonra Antakya’da; Hristiyanlarca bilinen ilk kilise olan St. Pierre Kilisesi gezisiyle bu güzel kenti tanımaya 
başlıyoruz. Hristiyanlar açısından çok önemli olan ve Papa tarafından tüm dünya Hristiyanları için hac yeri olarak kabul 
edilen kiliseyi ve Türkiye sınırları içerisindeki en eski camii olan Habib-i Neccar Camii’ni görüyoruz. Ezan, çan ve hazzan 
sesleriyle dünyada bir hoşgörü örneği olarak bilinen Asi Nehri’nin iki yakasına kurulu kentimizde yöresel tatlardan oluşan 
öğle yemeğimizi alıyoruz. Alacağımız enfes yöresel yemekler sonrasında gezimize devam ediyoruz. Uzunçarşı’da Çınar Altı 
Künefecisi’nde vereceğimiz mola ve serbest zaman sonrasında Harbiye’ye gidiyoruz. Dünyada ikinci sırada gösterilen ve 
ağırlıklı olarak Harbiye civarından getirilen eserlerin sergilendiği Antakya Arkeoloji ve Mozaik Müzesi ziyaretimizi yapıyoruz. 
Mitolojiden alınan birçok sahnenin mozaikler üzerinde sergilendiği müzemizi gezdikten sonra Antakya sokaklarındaki 
gezimize başlıyoruz. Dar ve uzun sokakları gezerken Arap Ortodoks ve Katolik kiliselerini görüyoruz. Harbiye Şelaleleri 
mesire yerinde günü güzel bir çay ve suların sesi ile sonlandırıyoruz ve Gaziantep’e hareket ediyoruz. Gaziantep’e 
ulaştığımızda otele yerleşme. Akşam yemeği otelde.  

2.GÜN (GAZİANTEP-HALFETİ) 

Otelde Gaziantep’in meşhur Katmer ve eşsiz yöresel lezzetler eşliğinde kahvaltımızı yaptıktan sonra Zeugma Mozaik 
Müze’sine hareket ediyoruz. Rehberimizin anlatımları ile müzeyi gezdikten sonra Tarihi Antep Çarşılarına hareket ediyoruz. 
Gaziantep’e has Sedef işlemelerinin yapıldığı bir atölyeyi ziyaret ediyoruz. Atölyeden çıktıktan sonra Gaziantep Kalesi’ni 
dışarıdan görüyoruz (tadilat nedeniyle ziyarete kapalı). Bakırcılar, Baharatçılar ve birçok Tarihi Gaziantep Çarşılarını gezmek, 
alışveriş ve öğlen yemeği için serbest zaman. Serbest zaman sonrası Halfeti’ye hareket. Yolcuğumuz üzerinde bulunan 
Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Kelaynak kuşlarını görüyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Birecik 
Barajı yapımından sonra %80 ‘i sular altında kalan ‘’Saklı Cennet’’ ve ‘’Kayıp Kent’’ isimlerini almış, birçok medeniyeti 
barındırmış, kültür beşiği ve tarihimize ışık tutan Halfeti’yi panoramik olarak geziyoruz ve tekne turumuza başlıyoruz. Fırat 
Nehri üstünde yapacağımız tekne turunda sular altında kalan evlerin ve camilerin bir kısmını ve Rum Kale’yi görüyoruz. 
Tekne turu sonrası bu eşsiz güzellikte ki yerde çay molası veriyoruz ve manzarayı fotoğraflıyoruz. Daha sonra Halfeti’ye 
dönüş. Aracımıza binerek Şanlıurfa’ya hareket. Şanlıurfa’ya varış ve otele yerleşme. Akşam yemeği otelde.  

 

 

 

 



 

 

3.GÜN (ŞANLIURFA) 

Otelde alınan kahvaltı sonrası Peygamberler Diyarı Şanlıurfa gezimiz başlıyor. Rehberimizin eşliğinde Balıklıgölü, Hz. 
İbrahim’in makamını,Ayn Zeliha Gölü, Rızvaniye Camii, Halil-ür Rahman Camii, Ulu Camii ve Selahattin Eyyubi Camii’ni 
ziyaret ediyoruz. Daha sonra Şanlıurfa Müzesi’nde Tarih öncesi çağlara ait birçok eşya ve eserleri geziyoruz. Serüven 
niteliğinde olan bu müze gezimiz bize inanış, yaşam ve birçok açıdan ilk yaşamdan bugünkü yaşama nasıl gelinmiş 
gösterecek. Çeşitli ihtiyaçlar için serbest zaman ve otele dönüş. Akşam yemeği otelde. 

Not: Sıra Gecesi Programı (Ekstra). Programa katılmak isteyenler misafirlerimiz tur programına kayıt esnasında belirtmesi rica olunur. 

4.GÜN (HARRAN-GÖBEKLİTEPE) 

 Otelde alınan kahvaltı sonrası Harran’a hareket. Harran’da Dünya’nın ilk üniversitesi olan Harran Üniversitesi’ni, Ulu 
Cami’yi, Rasathaneyi ve Karınca (Konik) evleri görüyoruz. Harran’a has olan bu karınca evlerinde mırra içip dinleniyoruz. 
Daha sonra Göbeklitepe’ye hareket ediyoruz. Dünya Arkeolojisi için çok önemli olan Dünya’nın en eski tapınağı sayılan 
Göbeklitepe’ye hareket ediyoruz. Göbeklitepe’de tapınak alanını geziyoruz ve Şanlıurfa’ya dönüş. Rehberimizin belirttiği 
zamana kadar serbest zaman. Serbest zaman sonrası havalimanına hareket. Bagaj ve C-in işlemleri sonrası 18.40’da 
İstanbul’a uçuş. 2 saatlik yolculuk sonrası İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.  

ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER; 
 

• THY ile Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıf Uçak Bileti 
• 3 Gece 4-5 yıldızlı otellerde konaklama 
• 3 Sabah Kahvaltısı- 3 Akşam Yemeği 
• Profesyonel Rehberlik Hizmeti 
• Lux ve Klimalı Araçlarla Ulaşım 
• Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri 
• Seyahat Sigortası 
• Araç İçi İkramlar 

ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER; 

• Otelde alınan ekstra hizmetler (Oda Servisi, Ütü, Telefon vb.) 
• Öğle Yemekleri 
• Yemeklerde alınan ekstralar (Kapalı İçecek vb.) 
• Programda ekstra olarak belirtilmiş veya belirtilmeyen aktiviteler. 

 

 

 

 



 

 

AÇIKLAMA; 

• Fiyat kişi başı olarak belirtilmiştir.  
• 0-6 yaş grubu ücretsiz,6-12 yaş grubu %50 indirim.  
• Tur programına kesin kayıt tur bedelinin %50’si ödendiği takdirde yapılır.  
• Programa 15 gün kala ücretin tamamının ödenmesi gerekmektedir.  
• Programa 30 gün kala iptallerde kesinti yapılmadan %100 iade yapılır.  
• Programa 30-15 gün kala iptallerde %40 cezai müeyyide uygulanır.  
• Programa 15-7 gün kala iptallerde %70 cezai müeyyide uygulanır.  
•  Programa 7 günden az kala iptallerde %100 cezai müeyyide uygulanır.  
• Acente, program içerik ve standart aynı kalmak şartı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
• 0-2 Yaş çocuklara otobüste koltuk ve otel konaklamasında yatak verilmez. 6-12 yaş indirimi 2 yetişkin ile 

kalındığında geçerlidir. 
• Turlarımız uçak bileti, otobüs, otel, tur programı ve rehberlik hizmetleriyle bir bütündür, ayrı ayrı düşünülemez. 
•  Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez.  
•  Rezervasyon esnasında otobüs koltuk numarası verilmez.  
•  Yeterli sayıya (MİN 16 KİŞİ) ulaşılamadığı takdirde tur hareket tarihinden 2 gün öncesine kadar HFD Turizm Seyahat 

Acentesi turu iptal etme hakkına sahiptir.  
• Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa bağlı olarak değişiklik yapılabilir. Hava muhalefeti nedeniyle ya da 

rehberinizin vermiş olduğu saatlere uyulmaması durumunda tur programında yazıldığı halde gezilemeyen yerlerden 
HFD Turizm’in sorumluluğu yoktur.  
 

ÜCRET TABLOSU 

TEK KİŞİLİK ODA ÇİFT KİŞİLİK ODA ÜÇ KİŞİLİK ODA 00-02 YAŞ (BEBEK) 02-12 YAŞ(ÇOCUK) 

1960 TL 1790 TL 1740 TL 280 TL 1290 TL 

 

 
 


