
 
 

TUR PROGRAMI 
İSTANBUL- MANİSA (45 km) – SART( 69km) -  SALİHLİ (12 km)  
06:30 İstanbul Havalimanı 08.00 THY TK 2312 sefer sayılı uçuşu ile İzmir’e hareket.  
09:00 İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş ve alanda bekleyen aracımızla 
Manisa’ya hareket.  
İlk durağımız Mimar Sinan’ın Ege 
bölgesindeki tek eseri ve ölmeden 
önce çizdiği son projesi Muradiye 
Camisi olacak. Mihrabın her iki 
yanında, zeminin depremler nedeniyle 
kayıp kaymadığını anlamak için 
koyduğu terazi taşlarını ve işlevlerini 
görüp Mimar Sinan’ın dehasına bir kez 
daha hayran kalacaksınız.   
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.   
Takiben,  geleneksel Mesir Macunu festivali şenliklerinde, mesir macununun halka 
fırlatıldığı,  Kanuni Sultan Süleyman tarafından Hafsa Sultan adına yaptırılan Sultan 
Camisi’ne gidiyoruz.  
 

19.yy dan günümüze 
kadar Yenihan’da Manisa 
Belediyesi’nin desteklediği 
Manisa Bezi yapım 
atölyesini gezeceğiz ve 
üretimi hakkında bilgi 
alacağız.  
Öğle yemeğimiz 
Manisaspor Kebapçısı’nda,   
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 ise, birlikte hazırlayarak pişireceğimiz, Salihli’nin tescilli markası 
Azak Odun Köfte lokantasında, yiyeceğiz. (Menü: çorba, odun köfte, salata, tatlı, 
meşrubat)  
 

  

 



 
 

 

 

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

09:30  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 
sönmüş lavlar arasında yürüyüş. 
Takriben 3km’lik ve manzaralarla dolu  
olan bu parkur sizi çok etkileyecek.   
 
Kula’nın saklı hazinelerinden peri 
bacalarına,  Kapadokya’ya benzerliğinden 
dolayı, “Kuladokya” da denilmekte. Kula 

peri bacaları her geçen gün ilginin ve tanıtımın artmasıyla dünyanın yeni 
harikalarından biri olmaya aday. Gediz nehrinin lav vadilerini parçalaması bu bölgeye 
eşsiz bir kanyon kazandırmıştır. 
 
Öğle yemeğimizde Kula Sofrası Restaurant’ta Kula Güvecini tadacağız. (Menü: Çorba, 
Kula Güveci, Pilav, Tatlı, Meşrubat  
 
Yemekten sonra yapısal farklılıkları ile cıvıl 
cıvıl boyalı Kula evlerini gezeceğiz.  
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 maalesef 
yeni ustaların yetişmemesinden dolayı yok 
olmak üzeredir.   
Tarihi Kula evleri herkes gezebilsin diye restore edilmiş olup, Rum ve Osmanlı 
evlerinin yaklaşık 300 ü tescil edilip koruma altına alınmıştır.  
 
Otelimize dönüş.  
 
Akşam Yemeği: Lidya Ocakbaşı Restaurant 
 

 

 



 
 

 

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

09:30 otelimizden 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.  
12:00 İzmir Kemeraltı. Şehrin 
tarihini, kültürünü, mimarisini, 
hanlarını, hamamlarını, camilerini, 
eski evlerini kısacası şehir 
dokusunu en iyi anlatan semtidir 
burası. Kemeraltı’nın tarihi dokusu 
içinde yer alan ve İzmir’in en iyi korunmuş hanlarından biri olan Kızlarağası Hanı ve 
içinde yer alan antika dükkânları, sahafları, plakçıları ve diğer dükkânlarını gezeceğiz. 
14:30 Öğle yemeğimiz Alsancak Topçu’nun yerinde. (Menü: çorba, salata çöp şiş, 
ayran, tatlı) 

Yemekten sonra İstanbul’a dönüş için İzmir Adnan Menderes Havalimanına transfer. 
THY TK 2335 sefer sayılı uçuşu ile 19:55 hareket. 21:10 İstanbul Havalimanına iniş 
ve turumuzun sonu. 
 

ÜCRET : (MİNİMUM 20 KİŞİ) – ARAÇ 27 / 31 KİŞİLİK MİDİBUS  

İKİ KİŞİLİK ODA DA  : 2.250.00 TL  

TEK KİŞİ ODA FARKI :    220.00 TL  

 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER: 

 İSTANBUL-İZMİR-İSTANBUL THY uçak bileti, 
 Turizm vasıflarına uygun D2 belgeli araç ile tüm gezi, 
 4* otelde 2 gece konaklama, 
 2 Sabah kahvaltısı otelde, 
 3 Öğle yemeği ve 2 Akşam yemeği 
 Bölgeyi bilen kokartlı rehber hizmeti ve Jeopark için alan kılavuzu, 
 Müze ve ören yeri giriş ücretleri 
 Paket fiyatlarımız; otel, ulaşım ve çevre gezilerini kapsamaktadır. 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 Otel konaklamalarındaki tüm ekstra harcamalar 
 Menüde belirtilmeyen, tüm yemeklerdeki alkollü ve alkolsüz içecekler   


