
 
 

TUR PROGRAMI 
26.KASIM.2019, Salı :  

İSTANBUL- MANİSA (45 km) – SART( 69km) -  SALİHLİ (12 km)  
07.15 İstanbul Havaalanı 08.45 THY TK 2316 sefer sayılı uçuşu ile İzmir’e hareket .  
10.10 İzmir Adnan Menderes Havaalanına iniş ve alanda bekleyen aracımızla 
Manisa’ya doğru hareket.  
İlk durağımız Mimar Sinan’ın  Ege 
Bölgesinde ki tek eseri ve  ölmeden 
evvel çizdiği son projesi Muradiye 
Camii olacak. Mihrabın her iki yanında, 
zeminin depremler nedeniyle kayıp 
kaymadığını anlamak için koyduğu 
terazi taşlarını ve işlevlerini görüp 
Mimar Sinan’ın dehasını bir kez daha 
takdir edeceksiniz.   
Bir sonraki durağımız, hemen yürüme 
mesafesinde yer alan Hafsa Sultan 
Şifahanesinde ki Tıp Tarihi Müzesini görünce, o zamanlarda bile tıp dünyasının ne 
kadar ileri olduğuna tanıklık edeceksiniz.   
Daha sonra her sene Mesir Macunu festivalinde yapılan şenliklerde mesir macununun 
halka dağıtıldığı,  Kanuni Sultan Süleyman tarafından Hafsa Sultan adına yaptırılan 
Sultan Camii’ne gidiyoruz.  

19.yy dan günümüze kadar 
Yenihanda,  Manisa Belediyesi’nin  
desteklediği  Manisa Bezi yapım 
atölyesini gezeceğiz ve üretimi 
hakkında bilgi alacağız.  
Öğle yemeğimiz Manisaspor 
Kebapçısında,   Manisa’ya özgü 
Manisa Kebabı, salata, tatlı, 
meşrubat olacak.  
Yemekten sonra devlet 
güvencesinde ilk paranın basıldığı, 
Hristiyanların en önemli yedi 
kiliselerinden birinin bulunduğu 

Sart (Sardes) Antik Kentine gideceğiz..  Hemen yakınında hala kazıları devam eden 
muhteşem Artemis Tapınağı‘ nı da görüp otelimizin bulunduğu Salihli’ye devam 
ediyoruz.  
Akşam yemeğini Salihli’nin tescilli markası olan Odun Köfte lokantasında kendimiz 
bizzat birlikte hazırlayıp pişirecek ve yiyeceğiz. (Menü: çorba, odun köfte, salata, 
tatlı, meşrubat)  
 

  

 



 
 

27.KASIM.2019, Çarşamba :  

SALİHLİ – ADALA (15 km)  – KULA (45 km)  – KULA KULADOKYA JEOPARK 
(20 km) – KULA (20 km) -  SALİHLİ (48 km)  

09:00  Tam günü kapsayacak turumuz için hareket. İlk durağımız Salihli’ye 15 km 
mesafe bulunan Türkiye’nin ilk ve tek 
Avrupa ve Unesco jeoparkı olan  Adala 
Jeoparkı olacak.  
 
Sandal ve Divlit yanardağlarından akan 
lavların görüntüsü ve Jeopark alanda bu 
sönmüş lavlar arasında yürüyüş ve 
manzaralarla dolu takriben 3km olan bu 
parkur sizi çok etkileyecek.   
 
Kula’nın saklı hazinelerinden peri 
bacalarına,  Kapadokya’ya 
benzerliğinden dolayı buraya 

“Kuladokya” da deniliyor. Kula peri bacaları her geçen gün ilginin ve tanıtımın 
artmasıyla dünyanın yedi harikasından biri olmaya aday. Gediz nehrinin lav vadilerini 
parçalaması bu bölgeye eşsiz bir de kanyon kazandırmış.  
 
Öğle yemeğimizde Kula Sofrası Restaurantta  Kula Güvecini tadacağız. (Menü: Çorba, 
Kula Güveci, Pilav, Tatlı, Meşrubat  
 
Yemekten sonra yapısal farklılıkları ve cıvıl 
cıvıl boyalı Kula evlerini dolaşacağız.  
Çarşısında dolaşıp merkez çay bahçesinde 
soluklanacağız.  
Hediyelik eşyalar dışında pazarın içinde 
bulunan çarşıda kaybolmaya yüz tutmuş bir 
meslek sizi eskilere götürecek. Semerciler,  
dededen toruna geçen bu zanaat yeni 
ustaların yetişmemesinden yok olmak 
üzere.   
Tarihi Kula evleri herkes gezebilsin diye restore edilmiş. Rum ve Osmanlı evlerinin 
takriben 300 ü tescilli ve koruma altına alınmış.  
 
Otelimize dönüş.  
Akşam Yemeği : Lidya Ocakbaşı Restaurant 
Menü: Ordövr Tabağı( Közlenmiş patlıcan, acılı Antep ezme, fava, yoğurtlu biber) 
İkramlık çiğ köfte ve kızarmış biber, domates ve sumaklı soğan, içli köfte 
Ana Yemek Tabağı Yarım Adana, 1 adet kalem pirzola,  1 adet kuzu şiş, 1 adet ciğer 
şiş) 
Serpme meyve tabağı, çay ve kahve ikramı 
 

 



 
 

28.KASIM.2019 , Perşembe :  

SALİHLİ – TURGUTLU (42 km) – İZMİR (56 km) – HAVA ALANI (22 km) 

09.30 Hotelimizden ayrılıyoruz.  
Salihli girişimci kadınlar kooperatifini ziyaret edeceğiz. Ardından Turgutlu’ya doğru 
yola çıkıyoruz.   
10.30 Turgutlu Kent Müzesi, 
Turgutlu’nun Cumhuriyet Tarihi ile 
birlikte geçirdiği evrimi, Türk 
Gelenek, Görenek ve Adetlerini 
yansıtmaktadır.  
14.30 Öğle yemeğimizi Alsancak 
Topçu’nun yerinde. (Menü: çorba, 
salata çöp şiş, ayran, tatlı) 
Yemekten sonra İstanbul’a dönüş 
için İzmir Adnan Menderes 
Havaalanına transfer. 
THY TK 2327 sefer sayılı uçuşu ile 17.40 hareket. 19.05 İstanbul Havaalanına iniş ve 
turumuzun sonu. 
 

 

ÜCRET : min( 10 kişi) 
İki kişilik odada tek kişi            : 1.900.00 TL 
Tek kişi farkı                            :    150.00 TL 
  
10.Kasım 2019 tarihine kadar ücretin tamamı ödenirse rezervasyon kesinleşir.  
 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER : 

o İSTANBUL-İZMİR-İSTANBUL THY uçak bileti, 
o Turizm vasıflarına uygun D2 belgeli araç ile tüm gezi, 
o 4* Lidya Sardes Hotel'de 2 gece konaklama, 
o 2 Sabah kahvaltısı hotelde, 
o 3 Öğle yemeği ve 2 akşam yemeği 
o Bölgeyi bilen kokartlı rehber hizmeti ve Jeopark için alan kılavuzu, 
o Müze ve ören yeri giriş ücretleri 

  
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN  HİZMETLER : 

o Hotel konaklamalarındaki tüm ekstra harcamalar 
o Alkollü içecekler  
o Bahşişler 

 

http://lidyatermalotel.com/index/

