
 
 

 

PASKALYA’DA MEDENİYETLER BEŞİĞİ HATAY TURU  
22.NİSAN-24.NİSAN.2022  

 

 

1.GÜN CUMA : İSTANBUL- HATAY – ALTINÖZÜ - ANTAKYA  

09:00 İstanbul Havalimanı'nda buluşma ve TK 2252 sefer sayılı 10:30 

uçuşu ile Hatay’a hareket.  

12:05 Hatay Havaalanına iniş alanda bekleyen aracımızla buluşma 

13:30 Altınözü Zeytin Emeği Kooperatifi (HAZEK) de muhteşem bir 

brunch bizi bekliyor.  

Brunch’dan sonra Hatay’ın yeni turizm değeri Altınözü’nü gezeceğiz.  

Altınözü Hatay ilinde zeytinciliğin en yoğun olduğu yer ve dünyanın 

en erken zeytin hasadı yapılan bölgesidir. 4300 yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerinin bulunmasıyla 

zeytinin ana merkezi olarak kabul edilen Altınözü’nde Gelinler Dağı Nekropolü ve Kaya Mezarları, 

Tokaçlı Zeytin Müzesi, Tokaçlı Köyü Meryem Ana 

Kilisesi, Cam Teras, Sallanan Köprü, Ters Ev, Şen Köy ve 

Taş Sokaklar, Seyh Ahmet Kuseyri Camii ve Türbesi’ni 

gezeceğiz.  

15:30 Altınözü’nden ayrılıyor,  16:00 civarında dünyanın 

en önemli mozaiklerinin sergilendiği Antakya Arkeoloji 

Müzesi’ne  varıyoruz.  

18:00 Dünyanın en büyük tek katlı mozaiği ve tarihi eserleri ile 

meşhur The Museum Hotel’e yerleşme ve serbest zaman.  

19:30 Akşam yemeğimiz Antakya’nın gözde mekanlarından Konak 

Restaurant’ta.  

 

 

 

 

Bugünkü Rotamız:  Hatay Havaalanı-Altınözü (40 km), Altınözü-Antakya (23 km) = 63 km 

Brunch : Altınözü Zeytin Emeği Kooperatifi (HAZEK) 

Akşam Yemeği : Konak Restaurant 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. GÜN  : ANTAKYA – SAMANDAĞI – VAKIFLI KÖYÜ -  ANTAKYA  

Sabah kahvaltısının ardından 09:00’da otelimizden ayrılıyoruz. Dünyanın ilk sokak aydınlatılmasının 

yapıldığı Herod Caddesi (Kurtuluş Caddesi), 3 dinin sırt sırta 

yaşadığı (Çan, Ezan, Hazan) son zamanların dizilerinde yer alan 

Anadolu’da yapılan ilk cami olarak bilinen Habibi Neccar Cami, 

birbirleriyle neredeyse sırt sırta olan Katolik Kilisesi ve Sarimiye 

Cami, Ortodoks Kilisesi, Protestan Kilisesi, Havra ve Uzunçarşı da  

gezeceğiz. Yemekten önce babadan oğula gelen Çınaraltı’nda ki 

mütevazi dükkanında Yusuf Usta’nın odun ateşinde pişirdiği 

meşhur Künefe’den tatma imkanı bulacağız.  

Öğle yemeğimizi Antakya’nın mesire yeri doğal şelalesi ve güzelliği ile ünlü Harbiye’de (UNESCO) 

tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınan Kule Restaurantta yöresel tatlar 

eşliğinde alacağız.  

Yemeğin ardından Hz. Musa ile Hz. Hızır’ın karşılaştıkları yer olan Samandağ’a hareket ediyoruz. 

Samandağ’ın göz alabildiğine uzun kumsallarını panoramik olarak gördükten sonra, Antik bir 

mühendislik harikası olan ve dağın içi oyularak yapılan 2 bin yıllık Titus Tüneli ve Roma döneminden 

kalma en önemli tarihi kalıntılardan biri olan Beşikli Mağara (Beşik Kaya Mezarları) göreceğimiz yerler 

arasında. Bu tarihi güzelliği gezerken yoruldum demeyin zira sizin için özel hazırlanacak ara yöresel 

lezzetlerden bir sürprizimiz tüm yorgunluğunuzu alacak.  

Artık kendimizi daha mutlu ve daha dinamik hissediyoruz. Şimdi rotamız Türkiye’de tek Ermeni Köyü 

olan Vakıflı köyündeki Surp Asdvadzadzin'in (Aziz Meryem Ana) kilisesi. Köy çarşısında serbest zaman 

veriyoruz. Kendine özgü meyvalı şarapları, el emeği işleri, köy halkı tarafından hazırlanmış 

lezzetlerden alabilirsiniz.  

Daha sonra Hz. Musa’nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle 

büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdırbey Musa Ağacı’nı görecek ve  doğal 

güzelliğine ve heybetine hayran kalacaksınız.  

18:00 civarlarında The Museum Hotele varacağız. 

Serbest zaman. 

20:00 Akşam yemeğimiz Hatay’ın en iyi restaurantları 

arasında yer alan Avlu Restaurant’da. Mezeleri ve 

kendine özgün yemekleri ile tam bir tadım durağı 

olacaktır. 

 

Bugünkü Rotamız:  Antakya-Harbiye (10 km) - Samandağı (25 km) - Vakıflı Köyü (25 km) - Antakya 

(38 km) = 98 km 

  

Sabah Kahvaltısı : The Museum Hotel 

Öğle Yemeği : Harbiye Kule Restaurant 

Akşam Yemeği : Avlu Restaurant 

 



 
 

 

 

3. GÜN: ANTAKYA– PASKALYA TÖRENİ – İSTANBUL 

Pazar sabahı erken saatte Antakya içinde bulunan Ortodoks Kilisesinde Paskalya törenlerine katılmak 

için hareket.  

Paskalya, hıristiyanlığın en eski ve en önemli 

bayramıdır. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 

3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri 

arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya 

dönemi yaklaşık olarak Nisan sonuna kadar 

olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte 

gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin 

çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü 

ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş 

Günü olarak da adlandırılır. Tören bitiminde 

otelimize dönüş ve dinlenme. Sabah kahvaltımız otelimizde. 

12:30 bavullarımızı da alarak otelden ayrılıyoruz.  

“Dünyanın ilk mağara kilisesi” olarak kabul edilen St. Pierre Kilisesi’ni gezeceğiz. Dini ayinlere katılan 

cemaate “Hristiyan” adı ilk kez burada verilmiş olan St. Pierre hristiyanlığın ilk kiliselerinden birisi 

olarak da kabul edilmiştir. 

Öğle yemeği Herod (Kurtuluş) Caddesi üzerinde bulunan Sveyka veya Luwi Restaurantta 

Yemekten sonra Antakya’nın dar sokaklarında gezecek, Hatay Expo 2022 alanını ziyaret edeceğiz. 

Ulusal Şehir Bahçeleri, Gastronomi Köyü, Ortak Varoluş Mozaik Projesi, Medeniyetler Bahçesi, Tıbbi 

ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, Bitki Müzesi ve Doğal Bitki Bahçesi, Hortikültür Sera Alanları, Arkeopark 

Alanı, Biyolojik Gölet gezeceğimiz yerler arasındadır.  

18:00 Havaalanı transfer ve TK 2255 ile 20:05 hareket.  

21:22 İstanbul Havaalanına iniş ve turumuzun sonu 

 

Bugünkü Rotamız : Antakya- Antakya Havaalanı (23 km) 

Sabah Kahvaltısı : The Museum Hotel 

Öğle Yemeği : Sveyka veya Luwi Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÜCRET : (min 12 Kişi) 

THE MUSEUM HOTEL  : 6.175.- TL (İki kişilik odada kişi başı )    

Tek Kişi Oda Farkı  : 1.200.- TL  

  

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER :  

 The Museum Hotel’de konaklama, 
 İstanbul-Hatay-İstanbul THY Uçak bileti (ekonomi) 
 2 sabah kahvaltısı otelde, 1 sabah kahvaltısı (brunch) Altınözü Hazek’de 
 1 öğle yemeği Sveyka Restaurant veya Luwi Restaurant, 1 öğle yemeği Harbiye’de Kule 

Restaurantta, 
 1 akşam Konak Restaurantta, 1 akşam yemeği Avlu Restaurantta, 
 Tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri, 
 Profesyonel kokartlı bölgeyi bilen rehberlik hizmeti,  
 Klimalı D2 Turizm belgeli araç 
 Zorunlu Türsab Seyahat Sigortası 
 Bütün fiyatlarımıza KDV dahildir  

 
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER  

 Tüm yemeklerdeki içecekler (meşrubat ve alkollü içecek) 
 Tüm ekstralar ve kişisel harcamalar 

 

Önemli Bilgiler 

Fiyatlar: 

Tur fiyatları aylık bazda oluşturulmaktadır.  

Gerek görüldüğünde her ayın başında fiyat değiştirme hakkı Folktur Turizm yetkisindedir.  

 

İptal İade Şartları 

Turumuzda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde; iptal hakkı tur hareket tarihinden 20 gün öncesine 

kadar Folktur Turizm’de saklıdır. Böyle bir iptal durumunda Folktur Turizm misafirlerine bizzat haber 

vermekle yükümlüdür. 

 

Uçaklı turlarımızda; 

Uçak ile ilgili bölümlerde havayolu sözleşmesi geçerlidir.  

İptal sigortaları uçak ulaşımını kapsamaz. 

Kademeli fiyat sistemi mevcuttur.  

İlan edilen fiyat en düşük sınıftan açılan fiyattır.  

Uçaklı tur programlarında "ekonomik sınıf" kullanılmaktadır. 

 

 

 



 
 

Önerilerimiz 

 Tura çıkılan bölgenin coğrafi yapısına, hava şartlarına ve tur konseptine uygun kıyafet, 
aksesuar ve ayakkabı (bot, terlik, sandalet, su ayakkabısı vb.) tercih edilmelidir. 

 Tur esnasında fotoğraf ve video çekme imkânı bulacağımızdan dolayı, bu cihazlara ait pil, 
Powerbank (taşınabilir güç kaynağı), şarj aleti, harici bellek gibi malzemeleri yanınıza almayı 
unutmayınız. 

 Tura çıkarken düzenli kullandığınız ilaçları yanınıza alınız ve mevsimsel ya da süreklilik arz 
eden (Alerjik, Kronik ve Kalıtsal) rahatsızlıklarınızı rehberinize bildiriniz. 

 Tura çıkarken kişisel bakım ürünlerinizi (şampuan, krem, diş macunu vb.)yanınıza almayı 
unutmayınız. 

 Tur esnasında otobüs içerisinde veya yanınızda bulundurmanız gereken eşyalar için 
sırt  çantası almayı unutmayınız. 

 Seyahat esnasında yolculuğu keyifli hale getirecek (tercihinize göre) kitap, dergi, müzik çalar 
vb. yanınıza alabilirsiniz. 

 


