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   GÜNEYDOĞU ANADOLU TURU

 1  - 1  Mart 2023  (6 Gece 7 Gün) 

Uçuş Bilgileri: 

Türk Hava Yolları TK 1784 
1 .03.2023 Kopenhag - İstanbul 11:30 CPH – 16:40 IST 
(Havalimanında buluşma saati 08:30) 

TK 2612 Türk Hava Yolları 
1 .03.2023  İstanbul – Diyarbakır 19:50 IST – 21:45 DIY 

TK 2231 
Türk Hava Yolları 
1 .03.2023  

Gaziantep – İstanbul 12:05 GZT – 14:00 IST 

TK 1785 Türk Hava Yolları 
1 .03.2023  İstanbul – Kopenhag 15:50 IST – 17:15 CPH 

1. GÜN 12 Mart 2023 Pazar: Kopenhag - İstanbul – Diyarbakır

Kopenhag dış hatlar terminali giden yolcu salonunda belirlenen havayolu bankosunda buluşuyoruz. 
Güvenlik, check-in ve pasaport işlemleri sonrası 11:30'de İstanbul aktarmalı uçuşla Diyarbakır’a 
hareket ediyoruz. Varış: 21:45. Pasaport ve gümrük işlemlerinden sonra akşam yemek üzere otelimize 
hareket ediyoruz.  

Konaklama Diyarbakır: Ramadan Otel 

2. GÜN 13 Mart 2023 Pazartesi: Diyarbakır

Otelimizde alınan sabah kahvaltısının ardından, Diyarbakır panoramik şehir turu ve sonrasında, Açık 
Hava Müzesine dönüştürülen İç kalede yer alan, Amida Höyüğü, Artuklu Sarayı ve Kemeri, Aslanlı 
Çeşme, Eski Cezaevi, Kolordu Binası ve Eski Adliye Binası, Cephanelik ve Jandarma Binası ile) 
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 Hz. Süleyman Camii ve 27 Sahabe Türbesinin gezilmesi. Ardından Tarihi Diyarbakır Ulu Cami, Cahit 
Sıtkı Tarancı Müzesi, Hasanpaşa Hanı, Şeyh Matar Cami, Dört Ayaklı Minare ve otantik Diyarbakır 
çarşılarını gezip öğlen yemeğine geçiyoruz. Daha sonra, Diyarbakır Şehir Surları üzerinde bulunan Keçi 
Burcu, Dicle Nehri üzerindeki On Gözlü Dicle köprüsünü, Hevsel Bahçelerini ve Gazi Köşkünü 
gezdikten sonra otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği otelimizde. 

Konaklama Diyarbakır: Ramada Otel

3. GÜN 14 Mart 2023 Salı: Hasankeyf - Midyat

Kahvaltı sonrası turumuza başlıyoruz. Zerzevan Kalesine varış. Roma’nın doğudaki son garnizon 
karargahı ve son dönemde keşfi ile dikkatleri üzerine çeken mithras tapınağını geziyoruz. Dara Antik 
kente hareket. 

Bölgenin en önemli antik kentlerinden biri olan Dara antik kentini ziyaret ediyoruz. Necrepol 
bölgelerini, su kanallarını, devasa yer altı su sarnıçlarını ziyaret ediyor ve antik kent hakkında önemli 
bilgiler alıyoruz. Nusaybin üzerinden Beyazsu da çay-kahve molası. Öğle Yemeği için Kafro Köyü'ne 
Hareket. (Veya Midyat Merkez de Yemek), Midyat ilçesine gidiyoruz. 

Mor Gabriel Manastırı (vakit kalırsa), Devlet misafirhanesi, Midyat sokakları ve Gümüşçüler Çarşısı 
ziyareti. Otelde akşam yemeği. Konaklama Mardin. 
Akşam Reyhani Gecesi ( istenirse )

Konaklama Mardin: Mezopotamya Otel 

4. GÜN 15 Mart 2023 Çarşamba: Mardin

Otelimizde alınan sabah kahvaltısının ardından Mardin mimarisi ve çok renkli kültürlülüğünün en güzel 
simgelerinden birisi olan Kasımiye Medresesi ve Deyrüzzaferân Süryani Manastırını ziyaret ediyoruz. 
Öğle yemeği molasında yöresel Mardin mutfağı lezzetlerini tadacağız. Şehir merkezindeki 
gezimize, Mardin Ulu Camii, Otantik Çarşılar, Tarihi Mardin Evleri ve Abbaralar, Mardin PTT Evi 
gibi Mardin kültürü ve mimarisi ile özdeşleşmiş yapıları ziyaretle devam edip, serbest zaman ve 
Şanlıurfa’ya hareket. (190 km) Akşam Yemeğini Şanlıurfa’da Sıra Gecesi eşliğinde alıyoruz.   

Konaklama Şanlıurfa: Dedeman Otel / El Ruha Otel / Nevali Otel 
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5. GÜN 16 Mart 2023 Perşembe: Şanlıurfa - Göbeklitepe

Otelimizde alınan sabah kahvaltısının ardından; Dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’yi ziyaret 
ederek gezimize başlıyoruz. Göbeklitepe ziyareti sonrasında, Hz. Eyyup Peygamber Makamı’nı (Hz. 
Eyyup yaşadığı mağarayı) ziyaret ettikten sonra, Halilür Rahman, Balıklı Göl, Ayn Zeliha Gölü, İbrahim 
Peygamber Makamı, Rızvaniye Cami gezip ardından Şanlıurfa’da öğle yemeği. Yemek sonrasında, 
Bedesten, Sipahi Pazarı, Gümrük Hanını içeren gezi ve serbest zaman programının ardından Halfeti’ye 
doğru yola çıkıyoruz. Hareket saatimiz 16:00 en geç. (122 km) Yaklaşık bir saat sürecek Halfeti 
turumuzu bitirdikten sonra Gaziantep’e hareket ve otele yerleşme. (102 km) 

Konaklama Gaziantep: El Ruha Otel 

6. GÜN 17 Mart 2023 Cuma:Gaziantep

Otelimizde alınan Kahvaltı sonrası, Gaziantep'te açılan ve 1700 metrekarelik mozaik ile Dünya'nın en 
büyük mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan Zeugma Mozaik Müzesi ‘ni gezeceğiz.  

Ardından Gaziantep Bey Mahallesi, Eski Gaziantep Evleri, Kurtuluş Camii, Zincirli Bedesten ve 
Bakırcılar Çarşısı, Tütün Hanı gezip, Mevlevi Dergâhı Kompleksi içerisinde bulunan tarihi Tahmis 
Kahvesi’nde dinlenip çay ve kahvelerimizi yudumluyoruz. 

Gaziantep’in yöresel yemeklerini tadacağımız, Öğle yemeği molası. 

Elmacı Pazarı ve Pasajlarda yöresel ürünlerden alışveriş yapacağınız serbest zaman. Akşam yemeği 
otelimizde. 

Konaklama Gaziantep: Elit Class Residence Otel 

7. GÜN 18 Mart 2023 Cumartesi: Gaziantep – İstanbul - Kopenhag

Sabah kahvaltısının ardından, Gaziantep havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Pasaport ve gümrük 

işlemlerinin ardından saat 12:05 de TK2231 uçuşu ile İstanbul’a hareket. Kopenhag Varış: 17:15. 

Bu keyifli tur sona ererken, Ivati Seyahat’in bir başka turunda sizleri misafir etmekten mutluluk 
duyacağız. 

Not: Zorunlu hallerde, içerik aynı kalmak şartı ile programda değişiklik yapılabilir   
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TUR FİYATLARI  

İKİ / ÜÇ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI ÜCRET 

İKİ KİŞİLİK ODA  
TEK KİŞİLİK ODA FARKI 

NOT: GİDİLECEK ÜLKENİN PANDEMİ KURALLARI GEÇERLİ OLACAĞINDAN PANDEMİ ŞARTLARININ 
SAĞLANMASI YOLCUNUN SORUMLULUĞUNDADIR. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler 

● 6 gece konaklama,  (2 gece Diyarbakır–1 gece Mardin - 1 gece Şanlıurfa –2 gece Gaziantep)
● Sabah kahvaltıları ve akşam yemekleri,
● Programda adı geçen tüm transferler,
● Otobüs Seyahat Sigortası,
● Otobüslerde su ikramı,
● Grup ile birlikte seyahat edecek rehber,
● Şehir vergileri.

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler 

● Program dışı talep edilecek turlar,
● Programda belirtilen müze, gezi ve ziyaretler,
● Gidiş ve dönüş uçak biletleri
● Şanlıurfa Sıra Gecesi,
● Öğle yemekleri ve yanında alınan bir kapalı içecek,
● Kulaklık
● Özel harcamalar ve otel ekstraları (oda servisleri, telefon vb.), bahşiş,
● Programda dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her türlü hizmet.
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Tur ile İlgili Pratik Bilgiler 

● Bagaj hakkı 23 kg’dir (8 kg el bagajı).
● Başvuru yapılan pasaport ile seyahat edilmesi gerekmektedir.
● En az 6 ay süreli pasaportunuzu havalimanına gelirken unutmayınız. Tur boyunca yanınızdan

ayırmayınız.
● Buluşma saatinde belirtilen havalimanında check in yapmak üzere hazır bulunmanız

gerekmektedir.
● Konaklama yaptığımız otelin check in esnasında otelin kartvizitini almanız tavsiye edilir.
● Yürüyüşe uygun bir ayakkabı ve akşamların serin veya yağmurlu olma durumuna karşı

bavulunuzda bir yağmurluk bulundurmanız iyi olur.
● Parfüm, kolonya, makas ve tırnak makası gibi kabinde taşınması yasak olan eşyalarınızı bagaj

valizinizde bulundurunuz. Kabin bagajınızda yiyecek içecek taşınmamaktadır. Yiyecek olarak
satın aldığınız ürünleri de bagaj valizinize koyabilirsiniz.

● Kullandığınız ilaçları yanınıza aldığınızdan emin olunuz.
● Pasaportunuzda en az 3 yaprak (6 sayfa boş olması gerekmektedir).
● İç hat bağlantı uçuşu yapacak olan misafirlerin uçuş saatinden minimum 1 saat önce

havalimanında olması tavsiye edilir.
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Önemli Bilgiler 

 Zorunlu hallerde, içerik aynı kalmak şartı ile programda değişiklik yapılabilir.
 Turlarımızı; tur programında yazan tüm mekanlar görülecek şekilde planlamaktayız. Ancak yerel otoritenin alacağı karar
ve kısıtlamalar sebebiyle gezilemeyen, ziyaret edilemeyen mekanlar olabilir. Misafirlerimizin (pandemi vs. nedeniyle) bu
durumu göz önünde bulundurarak tura katılmaları gerekmektedir. Gezilemeyen yerlerden acentemiz sorumlu tutulamaz. 
 Turlarımızda "ekstra tur" adı altında hiçbir ek ücret talep edilmez. 
 Tüm turlarımızda farz namazlarınızı kılabilmeniz ve helal yemek yiyebilmeniz için gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. 
 Belirtilen otel sınıfı aynı kalmak kaydı ile isimleri değişebilir. 
 3’lü odalarda 3. yataklar ilave yataklardır. İlave yataklar normal yataklardan küçüktür, açılır-kapanır yatak veya kanepe
olabilir. 
 Tüm turlarımızda seyahat belgenizin (pasaport vb.) tur dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olması
gerekmektedir. 
 Rehberimiz, acentemizin onayı ile tur programında değişiklik yapma ve hava durumuna ve/veya mücbir sebebe bağlı
olarak gezi noktalarında bulunan bazı yerleri iptal etme hakkına sahiptir. Turumuza katılan tüm misafirlerimiz bunu kabul 
etmiş sayılır. 
 Yeterli katılım sağlanamadığı takdirde acente tarafından tur iptal edilebilir. Böyle bir durumda son iptal bildirim tarihi
gezi hareket tarihinden 90 gün öncesidir ve acenteniz tarafından iletilecektir.
 Vizeli turlara katılacak misafirlerimizin iptal ve iade koşullarını okuyup vizelerinin yetişeceği tura kayıt yaptırmaları 
gerekmektedir. Vizeden kaynaklanacak olası bir aksaklıkta şirketimizin iptal ve iade koşulları geçerli olacaktır. 
 Şirketimiz aracılığıyla yapılan vize başvurularında şirketimizin hiçbir sorumluluğu yoktur. Vize hizmetimiz danışmanlık, 
randevu alımı, gerekli evrak bilgilendirmesi, evrak düzeni ve teslimi gibi hizmetleri içermektedir. Vizenin çıkmaması
durumunda vize için ödenen ücretin iadesi yoktur. Tur ücretinin iadesinde iptal ve iade koşulları geçerli olacaktır. 
 Havayolu şirketlerinde sıralı uçuş kuralı bulunmaktadır. Yolcunun herhangi bir uçuş bacağını kaçırması durumunda geri
kalan tüm uçuş bacakları iptal olur. Hiçbir şekilde iptal, iade veya değişiklik yapılamaz. 
 Turlarımızda oluşabilecek uçak saati değişikliği veya bağlantı uçuşlarında yaşanacak gecikmeler nedeniyle 
misafirlerimizin münferit olarak ayrı iç hat uçuşu almamalarını önemle rica ederiz. Şirketimiz tarafından yurt dışı bileti ile
birlikte tek bilette düzenlenen bağlantılı iç hat uçuşu bir sonraki yurtdışı uçuşunu da kapsamaktadır. İç hat uçuşunda
oluşabilecek gecikme vs. durumunda bir sonraki dış hat uçuşuna ücretsiz bilet düzenlenmektedir. 
 Acentemiz, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda 
rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler değişebilir. Acentemiz, bu değişiklikleri en kısa sürede
bildirmekle yükümlüdür. Yolcu saat değişme ihtimalini kabul ederek geziyi satın almıştır. 
 Tur hareket tarihinden önce sağlık testi gereken turlarda yolcunun pozitif çıkması durumunda yapılacak iptal, iade,
değişiklik işlemlerinde havayolu, otel, taşıma firması vb. hizmet sağlayıcıların kuralları geçerli olacaktır. Acenta hizmet
sağlayıcılardan ilgili hizmet için iade almadan yolcuya iade yapmayacaktır. Hizmet sağlayıcılar iade yapmayıp; yolcudan
ilgili hizmeti daha sonraki bir tarihte kullanmasını isteyebilir. 
 Dönüşte sağlık testi gereken turlarda yolcunun pozitif çıkması durumunda konaklama, yemek, transfer vb. karantina
masrafları yolcuya aittir.


