
 

HATAY – ADANA – MERSİN TURU 

 

1. GÜN  

Değerli misafirlerimizi belirlenen noktalardan aldıktan sonra Hatay’a doğru yola çıkıyoruz. 

 

2. GÜN ( HATAY – ANTAKYA ) 

Sabah kahvaltı alacağımız mekânımıza geçiyoruz. Kahvaltımızı aldıktan sonra İlk durağımız 

olan, dönemine ait en güzel mozaiklerin bulunduğu Antakya Arkeoloji Müzesi’ne 

gidiyoruz. 1932 yılından itibaren yapılan kazılarda ortaya çıkarılan göz kamaştırıcı 

mozaiklerin büyüklükleri ve kaliteleri sayesinde müze, Tunus’un Bardo kentindeki Bardo 

Mozaik Müzesi’nin de aralarında bulunduğu dünyanın en zengin mozaik müzeleri arasına 

girmiştir. 

Müze gezimizin ardından sonraki durağımız ilk papa olarak kabul edilen Aziz Petrus’un ilk 

ibadetini yaptığı, ilk defa Hıristos (Hıristiyan) kelimesini kullandığı ve Hıristiyanlığın 

başladığı, yayıldığı kilise olarak bilinen St. Pierre Kilisesi. 1983 yılında Papa VI. Paul 

tarafından hac yerlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, oyulduğu dağın adı 

Hac Dağı olmuştur. Sonrasında Tarihi Uzun çarşıya giriyoruz. Burada Hatay’ın yöresel 

tepsi ve kağıt kebabını tatmak için ünlü Antakya kasaplarına giderek Tepsi kebabının 

tadına bakabilirsiniz. 

Öğle yemeği çıkışında Uzun Çarşı’yı gezmeye devam ediyoruz. Öncelikle peynircilerden 

sabah kahvaltısında tadına baktığımız kahvaltılıklardan alma imkânı buluyoruz. Ardından 

Baharatçılar Çarşısı’na giriyor ve buradan Antakya’ya özgü birçok baharatın bulunduğu 

atarları da gezdikten sonra, Kuyumcular Çarşısı’na devam ediyoruz. Burada Antakya’ya 

özgü altın ve gümüş çeşitlerini bulabilirsiniz. Uzun çarşının içerisinden Antakya’ya özgü el 

işi ve ahşap ürünlerden alma imkanı buluyoruz. Son olarak el yapımı ipek şalların 

bulunduğu satış mağazasına uğruyoruz. 

Sonraki durağımız Habibi Neccar dağının ortasından geçen İzmir caddesinde bulunan 

Seyir Terası. Buradan tüm Antakya’yı tepeden fotoğraflama şansı bulacaksınız. Son 

durağımız şehrin dini merkezleri. Sırası ile Katolik kilisesi, Havra ve Anadolu’nun ilk camisi 

olan Habibi Neccar Camisi ve Ortodoks kilisesi ziyaret noktaları arasında. Bu gezi sırasında 

Antakya’nın dar sokaklarında yürüyüş ve birbirinden güzel fotoğraf imkanları 

bulacaksınız. Turumuzun sonu otelimize dönüş.  

 

3. GÜN ( ADANA  ) 

Sabah otelde alacağımız sabah kahvaltısı sonrasında Adana’ya doğru yola çıkıyoruz. Şehre 

vardığımızda ilk olarak  Sabancı Merkez Camii'ne gidiyoruz. 1998 yılında ibadete açılan, 

Balkanların ve Orta Doğu'nun en büyük camisi olarak kabul edilen bu muhteşem yapıyı 

rehberimizin anlatımlarıyla ziyaret ettikten sonra Seyhan Nehri'nin kıyısından 



 

yapacağımız kısa bir yürüyüşle ülkemizin en büyük şehirlerinden biri olan Adana'nın 

simgesi olan tarihi Taş Köprü'ye geçiyoruz. Vereceğimiz fotoğraf molası sonrasında Büyük 

Saat Kulesi, Ramazanoğlu Konağı'nı,  Ulu camii görüp. öğle yemeğimizde şehrin 

muhteşem lezzetlerini tatmak üzere molamızı veriyoruz. Öğle yemeğimiz sonrsında tarihi 

kazancılar ,  etnografya müzesi , adana parkını geziyoruz. Sonrasında seyhan baraj gölüne 

geçiyoruz ve şehrin kuzeyinde kalan bu göl, etrafında yürüyüp, fotoğraflarımızı 

çekindikten sonra akşam yemeğimizi alacağımız konaklama otelimize geçiyoruz. 

 

4. GÜN ( MERSİN – TARSUS )  

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında Tarsus’a  geçiyoruz.   Eski bir yerleşim 

olan Tarsus zengin kültürü ile dikkat çekmektedir. Tarsus'ta gezimize Eshab-ı Keyf (Yedi 

Uyurlar) Mağarası ile başlıyoruz. Eshab-ı Keyf diye adlandırılan ve kutsal kişiler olarak 

bilinen, Hıristiyanlarca 7, Müslümanlarca 8 evliya olarak kabul edilen Yemliha, Mekselina, 

Mislina, Mernuş, Sazenuş, Debernuş ve Kefeştetayuş adındaki yedi genç ve köpekleri 

Kıtmir`e ait olduğu söylenen ve burada yüzyıllarca uyuduklarına inanılan mağarayı ziyaret 

ediyoruz. Mağaradaki gezimiz sonrası Tarsus merkeze varıyor ve Çanakkale Savaşlarında 

vermiş olduğu hizmetle tüm dünyanın dikkat kesildiği Nusrat Mayın Gemisi ilk durağımız 

oluyor. Ardından Mısır'ın ünlü kraliçesi Kleopatra'nın sevgilisi Romalı General Antonius ile 

Tarsus'da buluşmak üzere geldiklerinde şehre girdikleri kapı olan Kleopatra Kapısını 

görüyoruz. Anadolu kültüründe önemli yeri olan Şahmeranın öldürüldüğüne inanılan 

Şahmeran Hamamını faal bir hamam olması sebebiyle dışarıdan görüp Eski Sokaklarda 

dolanıp Tarihi Tarsus Evleri arasında yapacağımız yürüyüş sonrasında tam yerinden nar 

ekşisi ve cezerye alıyoruz. Sonrasında gezimizi, sırasıyla, Danyal Peygamber Makamı, 

Kırkkaşık Bedesteni, Bilal Habeşi'nin Makamı ve son olarak St. Paul kuyusu ile 

tamamlayıp öğle yemeğimizi Merisin’in meşhur yemeği Tantuni olarak alıyoruz. Öğle 

yemeği sonrasında Cennet – cehennem obruklarını görmeye silifkeye geçiyoruz. Bir 

yeraltı deresinin yol açtığı kimyasal erozyonla tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş 

büyük bir çukurdur. Cennet obruğunun içine her biri oldukça geniş 452 basamaklı taş bir 

merdivenle inilir. Kiliseye 300. basamakta varılır. Kiliseden sonraki mağaranın bitim 

noktasında mitolojik bir yeraltı deresinin sesi duyulur. Sonrasında narlıkuyu sahilinde 

yürüyüş yapıp, fotoğraflarımızı çekindikten sonra Samsun’a doğru yola çıkıyoruz.  

 

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER  

*3 SABAH KAHVALTISI 

*2 AKŞAM YEMEĞİ 

*LÜKS ARAÇLARLA ULAŞIM 

*PROFESYONEL REHBERLİK HİZMETİ 



 

*ARAÇ İÇİ İKRAMLAR 

* 2 GECE KONAKLAMA 

*1618 SAYILI TURİZM KANUNUNA GÖRE ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI 

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

*TÜM ÖĞLE YEMEKLERİ 

*KİŞİSEL HARCAMALAR 

*MÜZE VE ÖREN GİRİŞ YERLERİ 

 

AÇIKLAMA : 

-4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE KONAKLAMA 

 

 


