
 

 

GAP TURU  (8 GÜN-7 GECE) 
 

Nemrut Dağı'nda Gün Batımı 
Şanlıurfa'da Sıra Gecesi, Halfeti Tekne Turu 

Medeniyetlerin, Kültürlerin ve İnançların Buluşma Noktasında Güneşin Doğuşuna Yolculuk ... 
 

1.GÜN: Bursa  - Adana 

Değerli Konuklarımız, 19.00 belirtilen noktalardan hareket ile turumuza başlıyoruz. Aksaray - Pozantı - Adana 

güzergâhını takip ederek PUSULA TURİZM araç içi ikramları eşliğinde rehberimizin bilgilendirme amaçlı anlatımları 

eşliğinde Adana’ya doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. 
 

2.GÜN: Adana - Antakya - Asi Nehri - Uzun Çarşı  - Uzun Çarşı - Harbiye - Mozaik Müzesi - St. Pierre Kilisesi 

Değerli misafirlerimiz, yolda alacağımız (ekstra) kahvaltımızın ardından Adana’da ilk durağımız roma dönemine ait 

tarihi Taşköprü’yü ve Sabancı Camiini ziyaret ederek başlıyoruz. Daha sonra panoramik şehir turumuzu yapıyoruz. 

Ardından zengin kültürü ile dikkat çeken İskenderun üzerinden Belen Geçidine çıkarak Amik Ovası ve Amanos Dağları'nın 

doyumsuz manzarasını izleyerek Antakya'ya ulaşıyoruz. Eski adı Orontes Nehri olan Suriye Dağlarından doğup Saman 

Dağında denize boşalan Asi Nehri'nin kıyısında kurulan Antakya'daki ilk durağımız dünyanın en büyük üçüncü mozaik 

müzesi olan Antakya Mozaik Müzesi olacak. Burada antik dönemdeki ismi Dafne günümüzdeki ismi Harbiye'den çıkartılan 

Mozaikleri görüyoruz. Rehberimizin yapacağı anlatımların ardından Tahtacılar çarşısı olarak da bilinen Uzun Çarşı'da 

serbest zaman veriyoruz. Daha sonrasında İlk Hıristiyan şehitlerinden olan Habib-i Neccar Camii gezisini yapıyoruz. 

Sonrasında Antakya Sokaklarında yürüyerek kısa bir Antakya turu yapıyoruz. Müsait olduğu takdirde gezebileceğimiz Türk-

Katolik Kilisesi'ni görüp Tarihi Antakya Evleri'ni gördükten sonra dünyanın ilk kilisesi olarak kabul edilen St. Pierre 

Kilisesi'ne gidiyoruz. Kilise önündeki Antakya Manzarası sizleri büyüleyecek, Kilise gezimiz sonrasında Antakya'dan 12 km 

ileride Daphne ve Apollon'un Aşklarının geçtiği Harbiye'ye (Dafne) giderek mesire yeri olan Küçük Şaleleri görüyoruz. İpek 

ve defne ağacı, sabun vb. ürünleri aldıktan sonra otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

 

* Sabah Kahvaltısı: Yolda vereceğimiz Lunch box olacaktır. (Tur Ücretine Dahildir) 

* Öğle Yemeği: Antakya'da menü olarak alınacaktır. (Ekstra) 

* Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, Tur Ücretine Dahildir. 

* Güzergâh: Bursa - Hatay / 1050 KM 

* Konaklama Oteli: Antakya (vb.) 
 

3.GÜN: Gaziantep Kalesi – Zeugma Mozaik Müzesi -  Sedefciler Çarşısı - Almacı Pazarı - Bakırcılar Çarşısı - Zincirli 

Bedesten - Tütün Hanı - Tahmis Kahvesi  

Sabah otelimiz de alacağımız kahvaltı sonrasında Gaziantep’e doğru yola çıkıyoruz. İlk durağımız olan Zeugma 

Mozaik Müzesi ile turumuza başlıyoruz. Müze ziyaretimizden sonra Panorama  25 Aralık Gaziantep Savunma ve 

Kahramanlık Müzesi ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Ardından Kale-i Füsun ya da Kefen Kalesi olarak adlandırılan 

Gaziantep (Ayıntap) Kalesini panoramik olarak görüp fotoğrafını çekip tarihi çarşılarda gezimize başlıyoruz. Tarihin içinde 

bakır sesleri ile teknolojiye direnen Bakırcılar Çarsısından geçerek Almacı Pazarını, Zincirli Bedesteni görüp 17.yüzyılda 

Tekke Camii Külliye binası içinde kahve-kütüphane olarak kullanılan günümüzde Tahmis Kahvesi olarak anılan mekânda 

Sütlü Menengiç Kahvelerimizi içerek kısa bir mola ile serbest zaman veriyoruz. Sonrasında Tütün Hanına giderek burada 

yeraltında bulunan ve su dağıtım şebekesi olan Kastelleri görüyoruz. Alış-veriş için verilen uzun bir serbest zamanda 

dileyen misafirlerimiz Antep’in nefis baklavasını ve Katmer tatlısının ve Meşhur Beyran Çorbası, Küşleme, Meşhur Ali 

Nazik gibi yöresel lezzetlerin tadına bakabilir ve  bakır, baharat, Antep fıstığı, Sedef kakma, baklava alışverişi yapabilir. 

Serbest zaman sonrasında konaklayacağımız otele yerleşiyoruz. Akşam yemeği otelde.  

 

 

 



 

 

* Öğle Yemeği: serbest olarak alınacaktır. (Ekstra) 

* Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir. 

* Güzergâh: Hatay - Gaziantep / 369 KM 

* Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir. 

* Öğle Yemeği: serbest olarak alınacaktır. (Ekstra) 

* Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir. 

* Güzergâh: Hatay - Gaziantep / 185 KM 

* Konaklama Oteli: Gaziantep Plaza Otel 4*(vb.) 

  

4.Gün: Halfeti Tekne Turu - Fırat Nehri - Rum Kale -  Birecik - Kelaynak Kuşları - Harran Ovası - Höyük - Harran Konuk 

Evi- Göbekli Tepe-Balıklı Göl - Hz.İbrahim Doğduğu Mağara - Kapalı Çarşı - Gümrükhan  

Sabah otelimizde aldığımız kahvaltı sonrasında sular altında kalmış Halfeti’ye gitmek üzere otelimizde ayrılıyoruz. 

Yolumuzun sonunda bizi sanki cennetten bir köşe Halfeti karşılıyor. Halfeti 'de Fırat Nehrinin kenarında bizi bekleyen 

teknemiz ile güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Tekne turumuza eski bir yerleşim birimi olan Rum Kale'nin kalıntılarını görme 

fırsatı bulacağız. Tekne turumuzu tamamlıyor ve Siyah gülleriyle ünlü Halfeti'ye çıkıyoruz. Halfeti'den ayrıldıktan sonra 

Birecik'e hareket ediyoruz. Nesli tükenmekte olan Kelaynak Kuşlarının koruma altına alındığı doğal yaşam çiftliğinde bu 

kuşları görme ve fotoğraflama fırsatı buluyoruz. Ardından yolumuza devam ediyoruz. Daha sonrasında dünyanın ilk 

üniversitesinin bulunduğu Harran'a geliyoruz. Dünya'da sadece 3 bölgede bulunan Konik Kubbeli Evleriyle koruma altına 

alınmış olan Harran'da; Ulu Cami Kalıntıları, Höyük, Şehir Surları, Kale, Geleneksel Harran Evlerini görüp bir tanesine 

misafir oluyoruz. Daha sonrasında 1963 yılında tarlasını karasabanla sürerken bulduğu oymalı taşı müzeye götüren Çiftçi 

Mahmut amca sayesinde bulunan Göbekli Tepe'ye ulaşıyoruz. Dünya'da bilinen ilk tapınağı içerisinde bulunduran kentin 

erken neolitik yerleşimi olduğu ileri sürülmektedir. Göbekli Tepe'den ayrılıyor ve Urfa merkeze geçiyoruz. Balıklı Göl Halil-

ür Rahman Gölü ve Camii, Ayn-ı Zeliha Gölü İbrahim Peygamber Makamı, İbrahim Peygamberin ateşe atıldığı yer, 

Rızvaniye Camii, Mevlid-i Halil Camini ziyaret edip, Kapalı Çarşı, kilimciler, isotçular, demirciler, bakırcılar çarşıları ve 

Gümrük Han'da vereceğimiz serbest zaman içerisinde alışveriş yapabilirsiniz. Akşam yemeğimiz otelimizde. Yemek 

sonrasında dileyen misafirlerimiz ile Şanlıurfa'nın vazgeçilmezi Sıra Gecesine katılıyoruz. Sıra gecesinde yöresel müzik 

eşliğinde mırramızı içip, şıllık tatlısını ve çiğ köfte yedikten sonra program sonrasında otelimize dönüyoruz. (Ekstra) 

 

* Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir. 

* Öğle Yemeği: Halfeti'de menü olarak alınacaktır. (Ekstra) 

* Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir. 

* Güzergâh: Gaziantep- Halfeti- Şanlıurfa / 225 KM 

* Konaklama Oteli Şanlıurfa Kilim Otel 3*(vb.) 

 

5.Gün: Şanlıurfa – Dara Antik Kenti - Mardin - Kasımiye Medresesi - Ulu Camii - PTT Binası - Mezopotamya Ovası - Deyr-

ul Zafaran  

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası, Mardin'e doğru yola çıkıyoruz. Mardin’de ilk durağımız olan – Dara 

Antik Kenti ile turumuza başlıyoruz. Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları halen 

görülebilmektedir. Ayrıca köyün etrafında tarihleri Geç Roma Dönemi’ne kadar giden mağara evlere rastlanmaktadır. 

Dara gezimizin ardından dinlerin ve Dillerin buluştuğu, Süryani’sinden, Arap’ına birçok farklı kültür ve İnanç birleşimi olan 

Mardin, taş işçiliği ve kentsel dokusu ile ziyaretçilerini büyülüyor. Kentsel sit alanı olan ve koruma altına alınan Eski 

Mardin'de gezimize öncelikle Kasımiye Medresesinden başlayacağız. Medresenin avlusunda bulunan küçük havuzu 

yapıya serinlik katmakla birlikte Selsebil adı verilen çeşmenin anlatımını rehberimizden dinlediğinizde bir kez daha 

büyüleneceksiniz. Öğle yemeğimizin ardından Ulu Cami’ye doğru yürüyüşümüze başlıyoruz. Dar ve taş sokaklarda 

çarşıların arasından yapacağımız yürüyüşümüz sonrasında Mardin'in en büyük Camisi olan Camii Kebir olarak ta geçen Ulu 

Caminin anlatımını dinledikten sonra Şehidiye Medresesini ve PTT binasını gördükten sonra Mezopotamya Ovasına karşı 

yorgunluk çaylarımızı ve kahvelerimizi içiyoruz. Kısa bir dinlenme molasının sonrasında Deyr-ul Zafaran Manastırına 



 

 

gidiyoruz. Süryanilerin 1000 yıldan fazla bir zaman Patrikhane merkezi olan Deyr-ul Zafaran Manastırını gezerken 4000 

yıllık Güneş tapınağını (Sin tapınağını) Şifahaneyi, Kilisesini ve Vaftizhanesini dolaşıp Mardin'den ayrılıyoruz. Sonrasında 

otelimize yerleşme ve akşam yemeğimiz otelimizde.  

 

* Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir. 

* Öğle Yemeği: Mardin'de menü olarak alınacaktır. (Ekstra) 

* Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir. 

* Güzergâh:Şanlıurfa – Mardin / 280 KM 

* Konaklama Oteli: Mardin Mezopotamya Otel 4*(vb.) 

 

6.GÜN: Midyat - Telkariciler Çarşısı - Hasankeyf - Batman - Diyarbakır  

Sabah kahvaltı Sonrasında otelimizden ayrılarak Midyat'a ulaşıyoruz. İlk durağımız birçok dizinin çekim alanı olan 

Midyat konukevi olacak. Sivil mimarinin en güzel örneğini göreceğimiz bu konak ardından Telkariciler çarşısında alışveriş 

için verilen serbest zamanı takiben Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalan Hasankeyf'e doğru yola çıkıyoruz. Baraj sebebi 

ile yeni Hasankeyf’e taşınan El Rızk Camii. Zeynel Bey Kümbeti, Hasankeyf müzesi ziyaretlerimizi yaptıktan sonra Batman 

üzerinden Diyarbakır’a doğru yolumuza devam ediyoruz. Diyarbakır’da  ilk durağımız olan  Hevsel Bahçelerini, On Gözlü 

Köprüyü gördükten sonra Mardin kapıdan eski şehri çevreleyen görkemli sur duvarlarından içeri girdikten sonra 

aracımızdan iniyoruz ve turumuza başlıyoruz. İlk olarak Deliller Hanı, Dört Ayaklı Minare,  Anadolu’nun en eski 

camilerinden olan Diyarbakır Ulucami'yi, Cahit Sıtkı Tarancı müze Evi, Osmanlılar döneminde Vali Hasanpaşa tarafından 

yaptırılmış Hasanpaşa Hanı, Hz. Süleyman Türbesi, 27 Sahabe Türbesi, İç Kaleyi ziyaret ediyoruz. Ardından konaklama ve 

akşam yemeğimiz otelimizde. 

 

* Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

* Öğle Yemeği: Serbest olarak alınacaktır. (Ekstra) 

* Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 

* Güzergâh: Mardin - Diyarbakır / 260 KM  

* Konaklama Oteli: Diyarbakır Plaza Otel 4* (vb.) 

 

7.GÜN Diyarbakır - Siverek, Nissibi Köprüsü, Kâhta, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Nemrut Dağı, Gün Batımı, 

Adıyaman  

 

Sabah kahvaltı Sonrasında otelimizden ayrılarak sonra Siverek üzerinden Kâhta’ya doğru yola çıkıyoruz. Dünyanın 6. 

Büyük barajı olan ve Türkiye’nin en büyük barajı Atatürk barajına ulaşıyoruz. Nissibi Köprüsünde yapılan anlatımlar 

ardından Kâhta’ya doğru devam ediyoruz. Kâhta’ya ulaştığımızda minibüslerimize binerek Nemrut Dağı’na doğru yola 

çıkıyoruz. Yol güzergâhımızda Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Arsemia (panoramik) gezeceğimiz başlıca yerler 

olacak. Keyifli geçen yolculuğumuz sonrasında gün batımını seyretmek için Nemrut Dağı’na çıkıyoruz. Zirve’de İlk olarak 

Doğu Terası’nda bulunan I. Antiochos, Zeus, Apollon, Herakles, Kommagene, Kartal ve Arslan Heykellerini görüyoruz. 

Burada rehberimizin anlatımlarını dinlerken Nemrut’un büyüsü sizleri de saracaktır. Doğu Terası Sunağını gördükten sonra 

Batı Terası’na geçerek önce Batı Terası Sunağı’nı görüp Rehberimizin anlatımları bittikten sonra güneşin muhteşem 

batışını seyrediyoruz. Güneşin batışı sonrası otelimize ulaşıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

 

* Sabah Kahvaltısı: Otelde Açık Büfe Olarak Alınacak Olup, Tur Ücretine Dâhildir. 

*Öğle Yemeği: Kahta’da serbest yöresel olarak alınacaktır. (Ekstra) 

*Akşam Yemeği: Otelde Açık Büfe ya da Set Menü Olarak Alınacaktır. Tur Ücretine Dâhildir. 

  * Güzergâh:Diyarbakır - Adıyaman / 210 KM  

*Konaklama: Adıyaman White Star Otel 4*(vb.) 

 
 



 

 

 

8.GÜN: Adıyaman > Malatya > Darende > Ankara > Bursa 

Sabah otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltı sonrasında, Malatya’ya ulaşıyoruz. Panoramik şehir turu, Malatya 

Şıra Han’da vereceğimiz kayısı alışverişi için serbest zamanın ardından, Darende'ye hareket ediyoruz. Darende 

gezimize Somuncu Baba Külliyesi, Has Bahçe, Kudret Havuzu, Balıklı Kuyular, Şehitlik Anıtı ve Hasan Gazi 

türbesi ziyaretlerimizden sonra öğle yemeğimizi alıyoruz ardından dönüş yolumuza çıkıyoruz. Kayseri Ankara 

istikameti ile dönüş yolculuğumuza başlıyoruz.  

 

*Sabah Kahvaltısı: Otelde Açık Büfe Olarak Alınacak Olup, Tur Ücretine Dâhildir. 

*Öğle Yemeği: Darende Sultan Sofrası’nda Yöresel Yemek Olarak Alınacaktır. (Ekstra) 

*Akşam Yemeği: Yol Üstü Mola Tesislerinde Ekstra Olarak Alınacaktır 

* Güzergâh: Adıyaman - Varış Noktası / 1180 KM. 

 

 

 
 

 

ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER 
* Otellerde 6 Gece Y.P Konaklama  

* Mercedes Lüks Otobüsler İle Ulaşım  

* Tüm Çevre Gezileri  

* PUSULA TURİZM Otobüs İçi İkramları  

* PUSULA TURİZM Güvencesi  

* Açık Büfe 6 Sabah Kahvaltısı  

* Açık Büfe veya Set Menü 6 Akşam Yemeği  

* PUSULA TURİZM Rehberlik Hizmetleri 

* 1618 Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası 

ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER 
* Tüm Öğle Yemekleri 

* Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler 

* Tüm Özel Harcamalar 

* Müze Ören Yeri Girişleri 

 *Halfeti Tekne Turu  

* Nemrut Dağı Minibüs Ücretleri 

* Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar  

 

 

 

 

 

 

TUR ÜCRETLERİ 
2 / 3 Kişilik Odada Kişi 

Başı 
Tek Kişilik Oda 

00-02 Yaş 

 Çocuk  

02-06  

Yaş Çocuk 

06-12  

 Yaş  Çocuk 

2350 TL 2.850 TL 0,00 TL 1.550 TL 2.050 TL 



 

 

Kültür Turları Covid Bilgilendirmesi 
 

Değerli misafirlerimiz sağlığınız bizler için çok önemli, PUSULA TURİZM olarak Covid-19 
sürecinde almış olduğumuz önlemleri bilgilerinize sunarız. 

•  Turlarımızda kullanılan araç tipleri kişi sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Her 

turumuzda bulunan kişi sayısına göre aşağıda bulunan araç tipleri tayin edilir. 

  - Otobüsler 28-46 kişi sayılarında kullanılır. 

Mercedes Travego/Tourismo 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, klima, 2 adet monitör, 2 adet 

buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve 

dvd oynatıcı (cep telefonu kullanılabilir) 

   - Midibüsler 17-27 kişi sayılarında kullanılır. 

Isuzu Turkuaz 31+1 koltuklandırma, yatar otobüs koltuklu, abs, asr, klima, 1 adet monitör, 1 

adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd 

ve dvd oynatıcı. 

  -Minibüsler 16’ya kadar kişi sayılarında kullanılır. 

Mercedes Sprinter El 16+1 koltuklandırma, özel tasarlanmış yatar otobüs deri koltuklu, abs, 

asr, klima, 1 adet buzdolabı, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd 

oynatıcı. 
•  Sertifikalı dezenfeksiyon şirketleri ile, belirlenen standartlarda araçlarımız düzenli olarak 

dezenfekte edilmektedir ve kayıt altına alınmaktadır 

•  Turlarımızda yer alacak görevli personellerimizin sağlık kontrolleri rutin olarak 

yapılmaktadır ve gerekli belgelere sahiptirler 

•  Araçlarımıza biniş sırasında ateş ölçümü yapılacak olup, bu uygulama tur boyunca hergün 

rutin olarak tekrarlanacaktır 

•  Araçlarımız da koruyucu ekipman (maske, dezenfektan, eldiven) bulunmaktadır ve tüm 

misafirlerimize dağıtılacaktır. 

•  Misafirlerimiz ve personelimizin maske kullanımı zorunludur. 

•  Araçlarımızın ön kapı ve arka kapı bölümlerinde araca binişlerde kullanılmak üzere 

dezenfektan bulundurulmaktadır. 

•  Araçlarımızda tek kullanımlık bardak su haricinde ikram dağıtılmayacaktır. 

•  Turlarımızın da belirli süreler içerisinde molalar verilerek araç havalandırılması 

sağlanacaktır. 

•  Bagaj alırken ve teslim edilirken tek kullanımlık dezenfektan bezlerle silinecek 

•  Rezervasyonunuzu oluşturma esnasında seyahat temsilcisi ile birlikte, HES uygulaması 

üzerinden kod ile sorgulama gerçekleştirilerek rezervasyon onaylanır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GENEL ŞARTLAR 

Gezi süresi hareket ve dönüş günü dahil olmak üzere 7 gece 8 gün olup 6 gece otel konaklamalıdır. 

Program zamanlamasında (gün içerisinde gezilecek vizit noktalarının sırasında veya günler arasında) Hava 

Durumu, Yol Durumu vb. gibi nedenlerle Rehberimiz gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. Mücbir 

sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) veya misafirlerimizin rehberimizin verdiği 

zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden PUSULA TURİZM 

kesinlikle sorumlu değildir. Turlarımız Bölge yoğunluklarına bağlı olarak mevcut programın içinde gün değişikliği 

yapılarak aynı programı gerçekleştirir. Bunun yanı sıra tur programlarında gün sıralamalarında belirtilen tekne 

turu programlarında gün değişimi yaşanabilmektedir. Tur programında yer alan gece turları gibi ekstra turlar 

kişi sayısı ve mevcut personelin şartlarına bağlı olarak gerçekleştirilir.  

Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır. Turlarımız otel, otobüs, tur programı 

ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür ayrı ayrı düşünülemez. 0-6 Yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak 

verilmeyebilir. Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez.  

 

TURUMUZUN OTELLERİ 

Aşağıda belirtilen tesis isimleri turumuzun konaklama önceliğinin bulunduğu tesislerdir. Yoğunluk ve 

mücbir sebepler nedeniyle standart bakımından aynı olmak kaydıyla oteller değişiklik gösterebilir. Böyle bir 

durumda misafirlerimiz PUSULA TURİZM temsilcisi tarafından bilgilendirilir.HATAY…….., GAZİANTEP; Plaza Otel 

- ŞANLIURFA; Kilim Otel - MARDİN; Mesopotamıa Garden - DİYARBAKIR; Plaza Otel- ADIYAMAN; White Star 

Otelvb. Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa göre aynı standartlarda olmak kaydı ile otellerde 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tur öncesi ve tur içinde hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda 

PUSULA TURİZM sorumluluğu yoktur. Bu turun hareketi için minimum katılımcı sayısı 30 olarak öngörülmüştür. 

Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında tur tarihinden 10 gün önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı PUSULA 

TURİZM de saklıdır. Fiyatlarımıza Kdv dâhildir. 

MÜZE KART 

Müze Kart, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen bir karttır. 

Bir yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan tüm müzelerde ve ören yerlerinde geçerli olup ücretsiz 

ziyaret sağlar. 

REHBER TAVSİYESİ 

Gezi yerlerinde genelde yürüyüş yapacağımızdan dolayı bunu dikkate alarak hazırlıklı gelmenizi ve mevsim 

koşullarını düşünerek giyinmenizi tavsiye ederiz. (polar/kazak, şapka, güneş gözlüğü, yağmurluk vb.) İnceden 

kalına doğru bir giyimi tercih ediniz (yürüdükçe terler, durduğunuzda üşüyebilirsiniz). Ayakkabınız yürüyüşe 

uygun olmalıdır. (toprak, taş, çamur, su vb.). Boğazlı bot ya da spor ayakkabı iyi olur. Küçük bir sırt çantanız 

bulunmasını tavsiye ederiz. (yürüyüş sırasında elleriniz boş olmalı) Mutlaka yedek giyim, çorap ve ayakkabı 

alınmalıdır. Varsa ilaçlarınız fotoğraf/video çekiyorsanız yeterince film, yedek pil bulundurmanız gerektiğini 

hatırlatır sizleri turlarımızda misafir etmekten mutluluk duyarız. 

SIRA GECESİ (Ekstra 60 TL) 

Şanlıurfa'nın vazgeçilmezi, yıllardan beri kuşaktan kuşağa aktarılan insanların sosyal hayatlarında topluca 

eğlendikleri özel günlerini kutladıkları, yöresel müziklerin çalınıp söylendiği, yöresel halk oyunlarının oynandığı, 

çiğ köfte, ayran, şıllık ve acı kahve mırranın ikram edildiği eğlence 

NEMRUT GÜN BATIMI 

14-17 Kişilik Minibüsler ile Nemrut Dağı'na çıkılarak güneşin batışının izlenmesi (kaçırılmaması gereken çok 

önemli bir görsellik) 

HALFETİ TEKNE TURU 

Yerel tekneler ile Fırat ırmağı üzerinde yaklaşık 40 dakika süren bir gezinti 

İKLİM ŞARTLARI 

Orta Fırat Bu bölümde Akdeniz iklimi görülür. Bölgenin içlerine doğru iklim karasallaşır. Kış sıcaklık ortalaması, 

Dicle Bölümü'ne göre daha yüksektir. Bölümün kış sıcaklık ortalaması 0 °C'nin altına pek düşmez. Yağış en fazla 

kış mevsiminde görülür. Yıllık yağış tutarı 700 mm`dir. Yaz aylarında yağışların azalması ve sıcaklığın yüksek 

olması kuraklığı arttırmıştır. İç kesimlerde karasal iklim görülür. Dicle Bölümü'nde karasal iklim etkilidir. 



 

 

Bölümde yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ise soğuktur. Bölümün yüksek kesimlerinde kar yağışları görülür. Kış 

mevsiminde sıcaklık 0 °C`nin altına düşer. Bölümdeki yıllık yağış miktarı 500-600 mm`dir. Son zamanlarda 

Özellikle Diyarbakır çevrelerinde ekonomik anlamda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. 

 

ULAŞIM ARAÇLARIMIZ 

 

OTOBÜSLER: (29 - 46 Kişi Sayılarında Kullanılır) 

MERCEDES Travego/Tourismo 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, okuma 

lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı 

 

İPTAL İADE KOŞULLARI 

Misafirin kendi isteği doğrultusunda katılımını iptal etmesi durumunda; 
Tur tarihine 30 gün kala yapılan iptallerde; ödemenin %50’ı misafirimize iade edilir. 
Tur tarihine 15 gün kala yapılan iptallerde; ödemenin %25’i misafirimize iade edilir. 
Tur tarihine 7 gün kala yapılan iptallerde; ödemenin %10′ u misafirimize iade edilir. 
Tur tarihine 2 gün kalan yapılan iptallerde iade yapılmaz. 
Vizeli Turlarda Vize Ücreti İade edilmez. 
Şirketimiz yapılacak iadeyi 7 iş günü içerisinde, misafirin ödeme yapmış olduğu yol ile 
iade edecektir. 

 


