Lüks otobüs ile
Her hafta

7 GECE / 8 GÜN
Gruplara ve kişilere özel

DOGUNUN HAZİNELERİ
PROGRAM:

PROGRAM:
1. GÜN:

İSTANBUL-KOCAELİ-BOLU-SİVAS

Belirtilen saatlerde belirtilen noktalardan hareket. KOCAELİ-BOLU-yolu ile SİVAS a gece yolculuğu.
2.GÜN :

SİVAS-ERZİNCAN-ERZURUM

Sabah SİVAS a varacağız. Cumhuriyet tarihinde önemli yer tutan Sivas’ şehir turumuzda Cumhuriyet tarihi ve Selçuklu
döneminin bu önemli kentinde restorasyonu devan eden Gök Medreseyi ardından zamanla eğilen ve eğri olarak ayakta
kalan minaresiyle ünlü Ulu Cami ’yi göreceğiz. Buruciye Medresesi , Çifte Minareli ve Şifa iye Medresesiyle taçlanmış Sivas
meydanını gezeceğiz . Önce lise olarak sonrasında ise kongre binası olarak kullanılan SİVAS KONGRESİ BİNASI gezeceğiz.
Sonrasında cumhuriyet meydanında serbest zamanımız olacak . Meydana yakın olan MADIMAK otelini görebilir ve
meşhur ÇERKESİN KAHVEHANESİNDE kahvenizi yudumluya bileceksiniz. Turumuz bitiminde ERZİNCAN ’a hareket.
Karasu Nehri’nin Munzur ve Tercan Dağları arasında verimli ovaya kurulmuş olan Erzincan yeşilliği ve insanlarının
sıcaklığıyla tanınmıştır. ERZİNCAN da Bakırcılar Çarşısı’nda vereceğimiz alışveriş molası ve öğle yemeği molamızdan
sonra ERZURUM a doğru hareket edeceğiz. Karasu Vadisi’nde yol alırken Doğu Anadolu ‘ nun coğrafyasının
güzelliklerini de göreceksiniz. Doğu Anadolu ’nun en büyük şehirlerinden ve 1900 mt. lik yükseklikte kurulmuş en yüksekteki
şehir merkezi olan Erzurum’un eski eserlerinin neredeyse tamamı volkanik, bazaltik kara taştandır. Şehrin geneline yayılmış
olan kasvetli hava ile Palandöken’in karlı zirveleri tam bir tezat yaratırlar. Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden
olan Çifte Minareli Medrese, Saltuk lular dönemine tarihlenen Üç Kümbetler, Osmanlı mimarisinin şehirdeki gözde
temsilcilerinden ve aynı zamanda da “oltu taşı” mağazalarının bulunduğu Taş han ve ilgi çekici çinileriyle ön plana
çıkan Yakutiye Medresesi gezilerimizden sonra Üniversiteler arası 2011 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Palandöken
Dağı’nı göreceğiz. Tur bitiminde PALANDÖKEN bölgesindeki otelimize transfer Akşam yemeği ve geceleme otelimizdedir.
3.GÜN:

ERZURUM-KARS

Otelimizde alacağımız kahvaltımızdan sonra KARS a haraket edeceğiz. Pasinler ’den geçerken Aras
ve Kargapazarı nehirlerinin kesiştiği noktaya inşa edilmiş olan 800 yıllık Moğol eseri olan Çobandede
Köprüsü’ nde mola yapacağız. Sonrasında HORASAN -SARIKAMIŞ yoluyla KARS ’a varacağız.
Kafkasya ’nın en batısında olan bir şehirdir. Hem doğulu, hem batılı özellikleriyle çevresindeki Erzurum,
Ağrı, Iğdır gibi illerden kültürel anlamda çok farklı, canlı bir şehirdir. 1877 yılından sonraki 40 yıl boyunca
Rus işgalindeyken yeniden kurulan şehir, Baltık mimarisinin ülkemizde en iyi izlenebileceği şehirdir
RUS şehir plan ve mimarisiyle düzenlenmiş birbirini 90 derecelik açıyla kesen sokaklar, cepheleri süslü,
kesme taş binalar Kars şehir merkezine bir kartal yuvası gibi tepeden bakan Kars Kalesi, Katedral diye de
bilinen 12 Havariler Kilisesini gezip göreceğiz. Ögle yemeği için serbest zaman Yemekten sonra ülkemizin
en uç noktasına, Ermenistan sınırındaki ANİ HARABELERİ ne ulaşıyoruz. . Ani 1000 yıl önce bölgedeki
en büyük, en zengin şehri imiş. Surları, kapıları, Resimli Kilise, Aziz Pirkitch Kilisesi, Menuçehr Camisi,
İpekyolu Köprüsü gibi eserleri görerek 2 ülke arasında sınırı oluşturan Arpaçay ’ı tepeden seyredeceğiz.
Tur bitiminde otelimize transfer. Akşam yemeği ve geceleme otelimizdedir.
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4. GÜN:

KARS-IGDIR-VAN

Otelimizde kahvaltımızdan sonra Digor, Tuzluca yolu ile Ermenistan sınırını takip ederek IGDIR a varacağız
Sınır boyunca Erivan ’ın evleri ve sınırımıza çok yakın olan Metzamor Nükleer Santrali’ni de görebileceğiz.
Iılıman iklime sahip IGDIR OVA sında her türlü sebze ve meyve pamuk yetiştiribilmektedir.Iğdır’ın yanıbaşında yer
alan 5137 mt.lik yükseklikteki AGRI DAGI nın mutlaka resmini çekecegiz. Öğle yemeği molamızdan sonra İSHAKPAŞA
SARAYI ’na gideceğiz. 220 yıllık bu saray tüm Doğu Anadolu’nun sembolü olmuştur. Bütün ovaya tepeden bakan

konumuyla, birbirinden eşsiz taş işlemeli anıtsal kapılarıyla, 116 odalı muhteşem bir sarayı gezeceğiz. İshak Paşa’sarayı
ziyaretimizden sonra VAN ’a doğru yola çıkıyoruz. 2644 mt rakımlı TENDÜREK DAGI GEÇİDİ’nden geçerken
lavları, ÇALDIRAN OVASI ndan geçerken savaşın geçtiği yerleri göreceğiz. Bendi Mahi Çayı üzerindeki Muradiye
Şelalesi ’nde kısa molamızdan sonra Doğu’nun Paris’i diye adlandırılan ve Türkiyenin en büyük gölü olan Van gölü
kenarındaki Van’a varıyoruz. Tuşpa diye de bilinen, gerçek adı ise yazılı kaynaklarda kral I.Sarduri’den dolayı
Sardurihinili olan Van Kalesi’ne gidiyoruz. Surlar, kale camisi, Urartu krallarının kaya mezarları ve kale
kapılarını gördükten sonra otelimize transfer .Akşam yemeği ve geceleme otelimizdedir.
5. GÜN:

VAN-VAN GÖLÜ-TATVAN-AHLAT -BİTLİS

Otelde alacağımız kahvaltımızdan sonra ilk olarak özel müzelerden biri olan VAN URARTU MÜZESİ'ni gezeceğiz. Van
bölgesi ve özellikle Urartu medeniyetine ait eserlerin sergilendiği bu müze sizleri etkiliyecektir.
Sonrasında AKDAMAR ADASI VE KİLİSESİ ni ziyaret edeceğiz. Yöre insanı bu göle Deniz demektedir. Bu denizde
yapacağımız yarım saatlik tekne yolculuğuyla AKDAMAR ADASI’ na ve KİLİSESİ’ne ulaşacağız. Kral Gagik tarafından
yaptrılmış bu kilisesinin tarihçesini rehberimizden dinledikten sonra öğle yemeği için Van“Denizi” kıyısında molamız
olacaktır. Van’ a özgü inci kefalinin tadına bakabilirsiniz. Daha sonra Doğu Anadolu ve İran kültürünün simgesi olan
Halı ve Kilimler hakkında bilgi alabileceğimiz Halı-Kilim Kooperatifini ziyaret edecegiz . Daha sonra TATVANAHLAT ’a hareket edeceğiz. AHLAT ta bazıları 3.5 mt. boyunda olan anıtsal mezar taşlarıyla dolu olan Selçuklu
Mezarlığı ve çevresindeki pek çok farklı tarzda inşa edilmiş kümbetlerden en ilginci olan Emir Bayındır Kümbeti’ni
göreceğiz. ( Dileyen misafirlerimizle Extra Nemrut Krateri’ni görmek için Nemrut Dağı’na çıkılabilinir) Sonrasında
BİTLİS e ulaşacağız. Bitlis şehir merkezinde yapacağımız panoramik tanıtım turumuzdan sonra otelimize transfer
.Akşam yemeği geceleme otelimizdedir.
6. GÜN:

BİTLİS-MUŞ TUNCELİ-FIRAT NEHRİ-HARPUT

Otelimizdeki kahvaltımız sonrasında Doğu Anadolu bölgesinin 2. Büyük ovası olan Muş Ovasına varıyoruz.
MUŞ ta panoramik şehir tanıtım turumuzdan sonra Bingöl -Karakoçan’a, yolu ile Tunceli’ye varıyoruz.
Doğu Anadolu’nun yukarı fırat bölgesinde bulunan Tunceli, Munzur Vadisi Milli Parkı ile tanınan bir bölge.
TUNCELİ Şehir merkezini gördükten sonra Munzur Vadisinden yapacağımız yolculukla Ovacık'a varacağız. Munzur
dağı'nın eteklerine kurulan şehir adını dağların arasında bulunan ovadan almaktadır. Burada Munzur baba ve Düzgün
baba efsanelerini dinliyecegiz. Sonrasında Munzur Gözleri'ne ulaşıyoruz. Buradaki serbest zamanımızdan sonra
Pertek ilçesinden hareket edeceğiz. Fırat nehrini feribot ile geçerek otelimize transfer .Akşam yemeği ve
geceleme otelimizdedir.
7 GÜN:

HARPUT-ELAZIG- KEBAN-DİVRİGİ-KEMALİYE

Oteldeki kahvaltımızdan sonra rehberimiz eşliğinde HARPUT ’u gezeceğiz.. 4000 bin yıllık tarihi bulunan
Süt kaleside denilen Harput kalesini görecegiz. Sonra Anadolu’nun Pisa Kulesi olarak da adlandırılan Yatık
minaresi ile ünlü Harput Ulu camiini ziyaret edeceğiz. Tarihi Harput evlerini dışarıdan gördükten sonra Arap
Baba türbesine gidip ziyaret edeceğiz. Tur bitiminde ELAZIG ve KEBAN üzerinden DİVRİGİ ’ye ulaşacağız.
Selçuklu döneminin bu önemli kentinde ilk olarak Selçuklu mimarisinin dış cephe ve sembolizasyon konusunda
ulaşılan en üst düzeyi Divriği Ulu Camii'nde i göreceğiz Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi nde yer alan .Gün
ışığına bağlı gölge oyunlarının hakim olduğu ve her bir bezemesinin taşıdığı anlama göre birçok farklı inancı
süslemelerinde barındıran Divriği Ulu camii gezdikten sonra KEMALİYE ’ye hareket edeceğiz. Kemaliye de ilk
olarak Recep Yazıcıoğlu Köprüsü nü göreceğiz Öncülüğünü Recep Yazıcıoğlu’nun yaptığı ve Devlet-Millet iş
birliği ile yapılan bölge için büyük öneme sahip ilk proje olan köprü görerek Kemaliye Taş Yol’a ulaşıyoruz
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Amerika’daki Grand Kanyo nundan sonra dünya nın en büyük 2. kanyonu kabul edilen Karanlık Kanyon ve Fırat
Nehrinin dağları delerek oluşturulan bazen 800 metrenin üzerindeki , sarp ve dik yamaçların kıyısı boyunca uzanan
bu yol sizleri etkiliyecektir. İnsan el emeği ve azmi ile açılan Kemaliye -Divriği arasında bağlantı yı sağlayan bu yol
yöre halkınının gururudur. Taş Yol gezimiz sonrasında KEMALİYE ye varacağız . Taş Dibi mahallesinde yer
alan Lökhane’yi ziyaret edip Ustalar tarafından Lög/Lök yapımını Öğreneceğiz . Sonrasında Ahmet Kutsi
Tecer’in ‘’orada bir köy var uzakta’’ dizelerine konu olan APÇAGA köyüne gideceğiz. Apçağa köyünde serbest
zamanımızdan sonra kartal yuvası diye adlandırılan Kayabaşı Kır Kahvesine çıkarak Kemaliye’yi , Fırat Nehrini
tepeden seyrederken çaylarımızı ve kahvelerimizi içeceğiz. Sonrasında otelimize transfer Akşam yemeği ve
geceleme otelimizdedir.
8. GÜN:

MALATYA- KAYSERİ- BOLU-KOCAELİ- İSTANBUL

Otelde alacağımız kahvaltımızdan sonra MALATYA yı gezeceğiz. .Eski Malatya’da bölgesinde bulunan Ulu Camii
ni gördükten sonra Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı nı göreceğiz. Serbest zamandan sonra Malatya merkeze
gidip Şirehanın'da kayısı alışverişi için imkanımız olacak. Antik dönemlerde kayısı üretiminden dolayı bal ülkesi
olarak adlandırılan Malatya’dan ayrılıp Kayseri’ye doğru yol alıyoruz.
Mantısı ve pastırması ile ünlü KAYSERİ ’de öğlen yemeği molamızdan sonra şehri gezeceğiz. Hunat Hatun
Medresesi ve Camii ni göreceğiz. Yöresel ürünler alabilmek için serbest zamanımız olacaktır . Sonrasında İstanbul ’a
doğru dönüşe geçeceğiz. Ankara,Bolu,Sakarya,Kocaeli yolu ile İstanbul a varış gezimizin sonu.
‘’Başka Yiv Tour gezimizde buluşmak dileklerimizle’’

ÜCRETE DAHİL HİZMETLERİMİZ:
* Luks araçlar ile seyahat
* Otel de 6 gece yarım pansiyon konaklama
* Programda belirtilen geziler
* Otobüs içi ikramlar
* Otelde Açık büfe 6 sabah kahvalatısı
* Otelde 6 akşam yemeği
* Rehberlik hizmetleri
* Türsab mesleki sigorta

GEZİ ÜCRETİ:
İKİLİ ODADA KİŞİ BAŞI :
TEKLİ ODA FARKI
:
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*Anlık fiyattır Fiyatlarımızı ofisimizden ögrenebilirsiniz.

NOT:

MÜZE GİRİŞLERİ MİSAFİRLERİMİZE AİTTİR. MÜZE KARTINIZI ÖNCEDEN ALMANIZI TAVSİYE EDERİZ. ARACLARDA OTURMA YER NOSU
ÖNCEDEN VERİLMEZ.UZUN TURLARIMIZDA YER ATLAMA USULU UYGULANIR. GÜNÜBİRLİK TURLARDA UYGULANMAZ-GRUBUN SAYISINA
GÖRE 16-27-35-46 KİŞİLİK LUKS ARAÇLAR KULLANILIR.REHBER PROGRAMIN AKIŞINI GRUBUN MENFAATİ İÇİN YER DEGİŞTİRMELER
YAPABİLİR. ARACLARDAKİ SAG ÖN 2 KOLTUK REHBERLERE AYRILMIŞTIR. *BU PROGRAM YİV TOUR A AİT OLUP KOPYALANAMAZ
ÇOGALTILAMAZ İZİNSİZ DAGITILAMAZ.
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