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TAŞIN BELLEĞİ 
MARDİN - MİDYAT & ZERZEVAN KALESİ 

Taşın dile geldiği kent Mardin / Ezan sesiyle kilise çanının birbirine karıştığı taş sokaklar / Hurrilerin 

güneş tapınağından Süryani Kadim Patrikliği’ne 4000 yıllık geçmişe tanıklık etmiş Deyrulzafaran 

Manastırı ve 1600 yıllık tarihiyle ayaktaki en eski Süryani Ortodoks Manastırı Deyrulumur / Son 

yıllardaki kazılarda heyecan verici bulgulara ulaşılan Orta Mezopotamya’nın en önemli antik 

kentlerinden Dara: Sarnıç, zindan, çarşı yapıları ve yeniden diriliş törenlerinin yapıldığı 3 katlı mezarlık 

alanı / Olağanüstü taş işçiliğiyle bezenmiş hanları, camileri, medreseleri, manastırları, köşkleri, 

abbaralarıyla Mardin, Midyat ve Süryani köyleri / Unesco Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan, 

Roma’nın sınır garnizon kalesi: Zerzevan/ Namlı ustaların ellerinden irok, dobo, aluciye, sembusek gibi 

eşsiz yöresel lezzetler ve enfes kebaplar / Yöre üzümlerinden damıtılan binlerce yıllık gelenek Süryani 

şarabı / Taşın belleğinde masalsı bir tarih, kültür ve lezzet yolculuğu… 

 

30 Aralık - 1 Ocak 2023 (YILBAŞI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Aralık Cuma: İSTANBUL - MARDİN  
Tarafımızdan önerilen uçuşla ve diğer ulaşım olanaklarıyla gelenlerle saat 09.45’te Mardin 
Havalimanı’nda buluşma. Sakıp Sabancı Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi, Eski PTT binası 
gezileri. Yerel bir lokantada öğle yemeği. Adım adım Mardin gezisi: Zinciriye Medresesi, Ulu Cami, 
Latifiye Camisi, Mardin Müzesi. Meryemana Kilisesi ve Kırklar Kilisesi’nin panoramik olarak görülmesi. 
Mardin Kalesi’ne bakış ve Mardin Çarşısı’nda gezi. Yerel bir lokantada akşam yemeği ve otelde 
konaklama.  
 
31 Aralık Cumartesi: MARDİN - KILLIT - MİDYAT  
Kıllıt Köyünde bulunan Mor Yuhannon Kilisesi gezisi.Hah (Anıtlı) Köyü’nde Meryem Ana Kilisesi’ni 

ziyaret. Midyat’ta yerel bir lokantada öğle yemeği. Midyat gezisi: Eski Midyat ve Midyat Çarşısı gezisi. 

Güngören Köyü yakınlarındaki Deyrulumur (Mor Gabriel) Manastırı’nı ziyaret ve Mardin Merkez’e 

dönüş. Yerel lokantada yılbaşı yemeği ve eğlencesi. Otelde konaklama. 

http://www.naviosa.com/
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1 Ocak Pazar: MARDİN - ZERZEVAN KALESİ - DİYARBAKIR – İSTANBUL 

Deyrulzafaran Manastırı ve Dara Antik Kenti gezileri. Mardin Merkez’de yerel bir lokantada öğle 

yemeği. Diyarbakır Çınar ilçesi yakınlarındaki Zerzevan Kalesi kazı alanı ziyareti ve Diyarbakır 

Havalimanı’na transfer. Tarafımızdan önerilen uçuşla İstanbul’a hareket. 

Ulaşım: 

* Bu gezimiz aşağıdaki uçuşlara göre kurgulanmıştır: 

* Uçak biletlerinin temini konusunda Naviosa Turizm’e danışabilirsiniz. 

Firma   Tarih    Güzergâh    Uçuş Kodu   Kalkış        Varış 

THY   30.12.2022  İstanbul (Yeni) - Mardin  TK 2674   07.35         09.30 
THY   01.01.2023   Diyarbakır- İstanbul (Yeni)  TK 2613   22.30         00.35 
 

Havalimanı Transferi: 

* Gezimizin kurgulandığı uçuşlar için havalimanına gidişte ve havalimanından dönüşte toplu transfer 

hizmeti sunulmaktadır. 

* Toplu transfer saatiyle diğer ayrıntılar size geziden önce satış sorumlusu tarafından bildirilecektir. 

 

ÖDEME SEÇENEKLERİ 

İki kişilik odada kişi başı: 6.950 TL ( Nakit ya da Banka Havalesi )  
Tek kişilik oda: 7.700 TL  
 

*Kredi kartına 3 taksit imkânı için lütfen Satış Bölümü ile görüşün. 

Rezervasyon: Rezervasyonunuz, yukarıda belirtilen tutarın ödenmesi durumunda oluşturulacaktır. 

Ödemenin yapıldığı tarihten 24 saat sonrasına kadar Tur Sözleşmesi ve Tura Katılım Formu 

imzalanmazsa Seyahatin İptali Teminatı ve Seyahat Sağlık Sigortası geçerli olmayacaktır. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: 
* Mardin eski şehir merkezinde butik otelde 2 gece oda-kahvaltı konaklama, 
* Yerel lokantalarda 3 öğle yemeği, 
* Yerel lokantada yöresel 1 akşam yemeği, 
* Cerciş Murat Konağı’nda yılbaşı yemeği, 
* Özel araçla ulaşım, 
* Tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri, 
* FEST Travel uzman rehberlik hizmeti, 
* Tüm bahşişler (gezi rehberi ve gezi şoförüne bahşiş toplanmıyor), 
* İptal ve Sağlık Teminatlı Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası, 
* Karbon Ayak İzi (KAİ) Orman Projesi’ne sizin için yapılacak bağış, 
* Dinleme cihazı 
* KDV 

http://www.naviosa.com/
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Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 

* İstanbul - Mardin / Diyarbakır - İstanbul arası ulaşım, 
* Fiyata dahil olan yemekler sırasında alınan alkollü ve alkolsüz içecekler, 
* Kişisel harcamalar, 
* Fazla bagaj ücreti. 
 

Konaklama: 
* İki kişilik odada kalmak isteyip “iki kişilik odada kişi başı” ücreti üzerinden rezervasyonu yapılan 
misafirlerimizin yanına geziye 30 gün kala bir oda arkadaşı bulunamadığı takdirde bu misafirlerimizin 
“tek kişilik oda” ücretinin farkını ödemek ya da geziyi iptal etmek zorunda kalacaklarını bildiririz. Ücret 
ayrıntıları için lütfen “Ödeme Seçenekleri” tablomuzu inceleyiniz. 
* Her otelde üç kişilik (triple) oda konaklaması söz konusu değildir. Bu seçeneği sunan otellerdeyse 
genelde standart iki kişilik (double/twin) odalar, bir yatak eklenerek üç kişilik odaya 
dönüştürülmektedir. Üç kişilik odada konaklamalarda üçüncü yatak standart olmayıp açılır-kapanır 
portatif yatak ya da çekyat şeklinde olabilmektedir. Bu konaklama tipini tercih eden misafirlerimizin 
satış bölümümüzle görüşmelerini rica ederiz. 
* İlgili otellerde lüks aranmamalıdır. Kalınacak oteller bölgenin şartları gereği son derece sade olup 
yalnızca en temel ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliktedir. 
 

Sigorta: 
* Gezi bedeline, Acentenin iflasına karşı tüketiciyi koruyan Zorunlu Paket Tur Sigortası ve mücbir 
sebepler karşısında % 20 muafiyetle Seyahatin İptali Teminatını da içeren Yurtiçi Seyahat Sigortası 
dahildir. 
*Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası seyahatin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerli olup Gezi 
esnasında olabilecek yaralanma ve hastalık durumlarında ₺3000’ye kadar sağlık ve tedavi giderlerini 
sigorta poliçesindeki genel istisnalar haricinde karşılamaktadır. 
* Seyahatin İptali Teminatı % 20 muafiyetle gezi bedeli kadar olup sigorta teminatında belirtilen 
nedenlerden dolayı seyahatin iptalini kapsar. 
* Ödemenin yapıldığı gün Tur Sözleşmesi ve Tura Katılım Formu imzalanmazsa Seyahatin İptali 
Teminatı ve Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası geçerli olmayacaktır. 
 

Önemli Notlar: 
* Dış nedenlerden dolayı FEST Travel her zaman programı değiştirme hakkına sahiptir. 
* Gezimizde kolay ve orta seviyede yürüyüşler vardır. Yürüme zorluğu ve sağlık problemi olan 
misafirlerimizin geziye katılmadan önce doktora danışmasını öneriyoruz. 
* Geziye katılanların 10 gün önceden hafif yürüyüşlere çıkmalarını öneririz. 
* Gezi programı kapsamında gidilecek bölgelerde ve ziyaret edilecek mekanlarda, turizm faaliyetleri 
açısından yeni kurallar belirlenmiştir ve sürekli olarak güncellenmektedir. Bu kurallara uyulması 
zorunludur. Uyulmaması durumunda maddi para cezası veya bir servisten faydalanamama gibi 
sonuçlar olabilir. Böyle bir durumda FEST Travel herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 
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Ödeme ve İptal Koşulları: 
* İptal durumunda “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI” geçerlidir. 
Ödemelerini yapanlar gezi programını ve “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
KOŞULLARI”nı kabul etmiş sayılırlar. 
* Müşteri tarafından gezi başlangıç tarihine 29 ila 16 gün kala yapılan iptallerde gezi bedelinin % 30’u, 
15 ila 8 gün kala yapılan iptallerde gezi bedelinin % 50’si ceza bedeli olarak kesilir, 7 gün ve daha az 
zaman kaldığı durumlardaki iptallerde ise “gezi bedeli” %100’ü kesilir. 
* Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı 10’dur. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde 
katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih 9 Aralık 2022’dir 
* Ödemelerinde kredi kartı kullananlar için: Lütfen kredi kartı limitinizi kontrol ediniz. Bankalar limit 
aşımı cezası uygulayabilir. 
 

Lütfen Naviosa Travel'e telefonla ulaşarak 

Rezervasyonunuzu kesinleştiriniz. 

0216 355 14 65 /66 
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