
 

 

KÜÇÜK GAP TURU  

(GAZİANTEP-ŞANLIURFA-MARDİN) 
1.GÜN (GAZİANTEP) 

    Sabah saat 06.30’da Atatürk Havalimanı’nda HFD Turizm kontuarında buluşma. Bagaj ve C-in işlemleri sonrası 08.40’da 
Gaziantep’e uçuş. Yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuk sonrası Gaziantep’e ulaşıyoruz. Aracımıza yerleştikten sonra 
kahvaltımızı yapmak için restorana geçiyoruz. 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 rehberimizin 
belirttiği yerde ve saatte buluşarak Şanlıurfa’ya hareket. Şanlıurfa’ya ulaştığımızda otele yerleşme ve dinlenme. Akşam 
Yemeği otelde.  

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

2.GÜN (ŞANLIURFA) 

    Otelde alınan açık büfe kahvaltı sonrası rehberimizin anlatımları ile Balıklıgöl, Hz. İbrahim’in makamı, Ayn Zeliha Gölü, 
Rızvaniye Camii, Halil-ür Rahman Camii, Ulu Camii ve Selahattin Eyyubi Camii’ni ziyaret ediyoruz. Daha sonra Harran’a 
hareket ediyoruz. Harran’da Dünya’nın ilk üniversitesi olan Harran Üniversitesi’ni, Ulu Camii’yi, Rasathaneyi ve Karınca 
(Konik) evleri görüyoruz. Harran’a has olan bu evlerde mırra içip dinleniyoruz. Daha sonra Dünya Arkeolojisi için çok önemli 
olan Dünya’nın en eski tapınağı sayılan Göbeklitepe’ye hareket ediyoruz. Göbeklitepe’de tapınak alanını geziyoruz ve 
Şanlıurfa’ya hareket ediyoruz. Şanlıurfa’ya ulaştığımızda öğle yemeği için serbest zaman. Serbest zaman sonrası Şanlıurfa 
Müzesi’ne geçiyoruz. 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. Müze 
gezimiz sonrası Mardin’e hareket. 2 saatlik yolculuk sonrası Mardin’e ulaşıyoruz. Otele yerleşme. Akşam yemeği otelde. 

3.GÜN (MARDİN) 

    Otelde alınan kahvaltı sonrası Mardin gezimize başlıyoruz. Dinlerin ve dillerin buluştuğu, birçok farklı kültür ve inanç 
birleşimi olan Mardin, taş işçiliği ve kentsel dokusu ile ziyaretçilerini büyülüyor. "Gündüz Seyranlık, Gece Gerdanlık" Mardin 
şehrinde ilk gezi durağımız, kentsel sit alanı olan ve koruma altına alınan Eski Mardin olacak. Artuklu hükümdarı Kasım 
Bey’in adını taşıyan, hikâyesiyle en akılda kalıcı yapılardan biri olan Kasımiye Medresesi, Artuklu sanatının tüm inceliklerini 
taşıyan taş işçiliğinin ustalıkla sergilendiği, yıllarca tıp ve astronomi okulu olarak kullanılmıştır. Medresenin avlusunda 
bulunan küçük havuzu yapıya serinlik katmakla birlikte Selsebil adı verilen çeşmenin anlatımını rehberimizden dinlediğinizde  

 



 

 

bir kez daha büyüleneceksiniz. Ardından Medreseden ayrılıyor şehirde uzunca bir dönem dünyadaki tüm Süryanilerin 
merkezi sayılan Deyr-ul Zafaran Manastırı’na geçiyoruz. Burada Kilise, Tıp Okulu, Sin Tapınağı, Vaftizhane, Mezar 
bölümlerini görüyoruz ve Ulu Camii’ye hareket ediyoruz. Mardin`in en önemli tarihi yapılarından içerisinde Hz. 
Muhammed`in sakalı şerifinin bulunduğu Ulu Camiyi geziyoruz. Daha sonra Zinciriye Medresesi’ne geçiyoruz. Zinciriye 
Medresesi’nden Mezopotamya’yı seyredip fotoğrafladıktan sonra güzel bir tarihi konak yapısı olan PTT binası ve Hz. 
Muhammed’in ayak izinin bulunduğu Hatuniye Camii ve Medresesi’ni geziyoruz ve serbest zaman. Serbest zaman sonrası 
havalimanına hareket. C-in ve bagaj işlemleri sonrası 18.40’da İstanbul’a uçuş ve turumuzun sonu.  

ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER; 
 

• THY Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıf Uçak Bileti 
• 2 Gece 4-5 yıldızlı otellerde konaklama 
• 3 Sabah Kahvaltısı-2Akşam 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) 

1980 TL 1790 TL 1640 TL 280 TL 1430 TL 

 

 

  


