
 
 

 

 

Sevgili Dostlar, 

 

Güzel Türkiyemiz'in  gizemli bir şehri olan 

Antakya'yı bir de Hataylı dostlarınızla birlikte 

gezmeye var msınız? 

 

Özel izinle  Ortodoks Kilisesi'nin dünyada eşi 

benzeri olmayan mistik bir şekilde 

düzenledikleri sabahın erken saatlerinde 

Paskalya Ayini'ne katılabileceğimiz bu gezide 

Türk İslam Mimarisinin en güzide 

eserlerinden Mimar Sinan'ın eseri olan ve Sokollu Mehmet Paşa tarafından yapitırılan 

Payas'ta ki Külliye'yi gezecek ve olmazsa olmaz Antakya yöresel yemeklerin keyfini 

çıkaracağız.  

 

Birlikte olabilmek dileği ile sevgiyle kalın.  

 

Nuray Erten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MEDENİYETLER BEŞİĞİ HATAY TURU  

         26.Nisan – 28. Nisan 2019  

 

26.04.2019 : İSTANBUL-ADANA–PAYAS–İSKENDERUN-ANTAKYA (198 

km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:20 İstanbul Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda buluşma ve THY TK 2458 sefer sayılı  

08:40 uçuşu ile Adana’ya hareket. 10.15 Adana Şakirpaşa Havaalanına iniş. Gerekli 

işlemler sonrasında, alanda bekleyen aracımızla buluşma   

11.00 hareket. Portakal bahçeleri ile ünlü Dörtyol üzerinden, 

12.30 Payas’a varış. Hatay’ın 15 ilçesinden biri olan Payas bölgesinde yerleşim 

neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Anadolu’yu Suriye ve Ortadoğu’ya bağlayan en 

kullanışlı yol güzergahı üzerinde olması sebebiyle tarihin her döneminde Payas bölgesi 

stratejik bakımdan önemli bir yerleşim bölgesi olmuştur. Bu güzel ve tarihi ilçemizde 

alışılmışın dışında bir öğle yemeği (Brunch) için mola  

13.00 öğle yemeğimizi brunch tarzında İskenderun’un 1942 den beri faaliyetine devam 

eden ve kendine özgü ürünleri ve yöresel yemekleriyle ünlenmiş Petek Pastanesi ve 

Payas Orkide Restaurant ile birlikte hazırladıkları yöresel tatlar ile, Türk –İslam 

Mimarisinin en güzide eserlerinden olan ve Mimar Sinan’ın ustalığı ile yükselen, devrin 

kudretli Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Külliyede alacağız.  

15.00 Yemek ve Külliye ve Zeytin Ağacı gezimizin sonrasında Cenevizliler tarafından 

yaptırılan Kudüs’e giden Hacıların güvenliği için yapılmış Payas Kalesini gezeceğiz.  

16.00 Hatay’ın liman ve  sanayi açısından en önde olan ilçesi  İskenderun’a varış (34 

km)  

İskenderun Körfezi’ne ismini veren ilçe özellikle gelişmiş sanayisi ve limanı ile Hatay’ın 

en önemli ilçeleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. 

İskenderun MÖ 333 yılında Büyük İskender tarafından Alexandreia ismi ile kurulmuştur.  

16.15 Türkiye’nin 3.Deniz müzesi olarak hizmet veren İskenderun Deniz Müzesini 

gezeceğiz. 

17.00 İskenderun’u panoramik olarak gezdikten sonra Antakya’ya doğru yola çıkıyoruz.   

18.30 Dünyanın ilk sokak aydınlatılmasının yapıldığı, 3 dinin sırt sırta yaşadığı (Çan, 

Ezan, Hazan) Televizyon dizilerinde yer alan kendine özgü yemekleri ve yaşamıyla son 

zamanların yükselen trendi Hatay’a varış ve Hotelimize yerleşme.  

19.30  Lobide buluşma akşam yemeği için Hatay’ın özgün sofrasının en iyi sunumunu 

yapan Eski bir Antakya Konağı olan Konak Restauranta hareket.   

 

 



 
 

 

 

 

 

27.04.2019 : ANTAKYA–VAKIFLI KÖYÜ–SAMANDAĞI (60 km) 

 

Sabah kahvaltısının ardından  

09.30’da otelimizden Hz. Musa ile Hz. Hızır’ın karşılaştıkları yer olan Samandağ’a 

hareket ediyoruz.  

10.10 Akdeniz’in masmavi sularına uzun bir kıyısı bulunan Samandağı’na varış.  

10.15 Bu güzel doğa görüntüsünü ve baharın neşesini içimize sindirmek için serbest 

zaman. 

10.35 Güzel bir yürüyüş parkuru ile doğanın uyanışını ve bir tual olarak bize sunduğu 

manzara eşliğinde Titus Tünelleri’ni ve Beşik Kaya Mezarlarını gezeceğiz.    

11.30 Türkiye’de Tek Ermeni Köyü olan Vakıflı Köyü, Ermeni Kilisesini Ziyareti ve köy 

çarşısında serbest zaman veriyoruz. Köylülerin kendi yaptığı hediyelik eşyaların yanı sıra 

Hatay bölgesinin zeytinyağı, ceviz reçeli, ev reçel ve marmelatlarını alma imkanınız 

olacaktır.  

Sonrasında kısa bir köy yolu gideceğiz. Günümüzde koruma altına alınan Musa Ağacını  

ziyaret ediyoruz. 

12.30 Samandağı’ndan ayrılma vakti.  

13.00 Öğle Yemeği Daphne ile Apollo’nun hikâyesine konu olan Harbiye Kule 

Restaurantta yöresel müthiş tatlar eşliğinde alıyoruz. Yemeğimizi Antakya’nın meşhur 

Künefesi ile taçlandırıyoruz.  

14.00 Yemekten sonra Harbiye Şelalelerini geziyoruz.  

14.45 Hristiyan tarihinin en eski kiliselerinden biri olarak bilinen Saint Pierre Kilisesini 

geziyoruz. Antakya’ya tepeden bakma imkanı buluyoruz.  

15.30 Dünyanın en önemli mozaiklerinin sergilendiği Antakya Arkeoloji Müzesini 

geziyoruz. Antakya Mozaik Müzesi, sergilenen mozaiklerin büyüklüğü, sayısı ve kalitesi 

açısından dünyanın en zengin ikinci mozaik koleksiyonuna sahip olduğu gibi sikke 

koleksiyonu bakımından dünyanın üçüncü büyük müzesidir. 

17.00 Dinlenmek ve akşam eğlencesine hazırlanmak için hotelimize hareket. 



 
19.30 Lobide buluşma akşam yemeği için eğlencesi ile Antakya’nın özgün 

restaurantlarından olan Beyzade Restaurantta alacağız.  

 

 

 

28.04.2019 : ANTAKYA– PASKALYA TÖRENİ –İSTANBUL 

 

Pazar sabahı erken saatte Antakya içinde bulunan Ortodoks Kilisesinde Paskalya 

törenlerine katılmak için hareket.  

Paskalya, Hıristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 

3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, 

Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan 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 sonrasında kilise bahçesinde sabah kahvaltısı.  

10.00 Antakya’nın dar sokaklarından yürüyerek sırt sırta vermiş Antakya Türk Katolik 

Kilisesi, Sarımiye Camii, Protestan Kilisesi, Sinagog ve Anadolu’da yapılan ilk camii 

olarak bilinen Habibi Neccar Camii ziyareti sonrasın da Hatay’ın meşhur Uzun Çarşını 

gezeceğiz. Bu arada kömür ateşinde yapılan ve salaş bir ortamda bir show eşliğinde 

sunulan Yusuf Ustanın Künefesinden tatmadan Hatay’dan gitmeyeceğiz.  

13.30 öğle yemeğimiz yemek üzere Antakya mutfağının yöresel tatlarını bulabileceğimiz. 

Anadolu Restauranta gidiyoruz. 

Turumuzun ardından havalimanına transfer turumuzun sonu. 

19.20 THY TK 2656 sefer sayılı uçuşu ile  hareket. 20.10 Yeşilköy Atatürk Havaalanına 

iniş ve turumuzun sonu 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜCRET :  

Min 22 kişi TL 2.150,- 

Min 30 kişi TL 2.000,- 

Min 40 kişi TL 1.900,- 

 

Tek kişi farkı TL 300,- 

Rezervasyonun kesinleşmesi için ödeme gerekir.  

 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER :  

o İstanbul/Adana – Hatay/İstanbul THY uçak bilet bedeli 

o 4* Butik Hotel Saadet  2 gece kahvaltı dahil konaklama 

o 2 Sabah kahvaltısı hotelde   

o 1 Öğle yemeği (brunch) Payas’da +  1 Öğle Harbiye’de + 1 Öğle yemeği 

Antakya’da 

o 2 Akşam yemeği Antakya’da 

o Tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri 

o Turizm Bakanlığına bağlı profesyonel kokartlı rehberlik hizmeti 

o Klimalı D2 Turizm belgeli lüks aracımızla ulaşım. 

o Zorunlu Türsab Seyahat Sigortası 
o Ses kirliliğine karşı ve daha rahat duymanız için kulaklık sistemi 

 ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 Tüm yemekler ve alınacak olan içecekler 

 Tüm ekstralar ve kişisel harcamalar 

http://www.saadetgrandhotel.com/

