
 
 

 

TUR PROGRAMI: 

İSTANBUL – VAN – EDREMİT -  ÇAVUŞTEPE – VAN KALESİ (TUŞPA) (80 km)  
 
07:30‘da Sabiha Gökçen Havaalanı 
buluşma ve 09.15 TK 2746 uçuşu ile 
11:10 Van Ferit Melen Havaalanı’na 
varış ve bagaj işlemlerinden sonra 
alanda bekleyen otobüsümüzle 
hareket.  
Yöresel ürünleri ile ünlü ve zengin Van 
Kahvaltısını Van’ın turistik ilçesi 
Edremit’te Van Gölü kıyısında Sütçü 
Fevzi’de yapacağız. Kahvaltı 
sonrasında Urartu Döneminden kalan 
Çavuştepe'yi gezeceğiz. Kale, bereketli 
Gürpınar ovasına ve ovadan geçen yollara tamamen hâkim bir mevkide, ova 
ortasında yükselen Bol dağının batı ucundaki iki tepe üzerine kurulmuştur.  (Surlar, 
depolar, Haldi Tapınağı, saray) muhteşem su getirme ve biriktirme projelerini 
gördüğünüzde o dönemlerde yapılanlara şaşıracaksınız.  

Bu eşsiz tarihi alanı gezdikten sonra Van Urartu Müzesini gezeceğiz. Başta Urartular 
olmak üzere, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok döneme ait yaklaşık 100 bin eser 
sergileme kapasitesi bulunan müzede tam 2 bin 524 eser sergiye sunulmuştur. Aynı 
zamanda geçmişten bugüne yolu Van’dan geçen medeniyetlere ait canlandırmaların 
da yapıldığı müzeye hayran kalacaksınız.  

Gün batımını UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Van Kalesi'nde 
yakalamaya çalışacağız.  Urartu Krallığının başkentliğini yapmış bulunan kalenin eşsiz 
manzarası ve gizemleri ile Urartular'dan günümüze uzanan tarihine tanıklık edeceğiz. 

Van’a özgü Savatlı Gümüş yapım atölyesindeki yapım işçiliği ile bugünkü gezimizi 
tamamlıyoruz.  

Otelimize yerleşme ve serbest zaman. 

19:30 Akşam yemeğini otelimizde set menü olarak alacağız  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

VAN – VAN KEDİ EVİ - MURADİYE ŞELALESİ–İSHAK PAŞA SARAYI–
CALDIRAN OVASI-VAN (495 km) 

Sabah, kahvaltı sonrası gezimize hayatımızın sevimli 
dostlarından olan Van Kedilerini görebileceğimiz Kedi 
Evi’ne gidiyoruz. Burada sizi bekleyen Van kedilerinin 
yaşamları hakkında bilgi alırken, onlarla resim 
çektirebileceksiniz.  

Sonraki rotamızda ise Tendürek Dağı’ndan beslenen 
Bend-i Mahi Çayı üzerinde 18 metre yüksekten 
görkemli akan Muradiye Şelalesi’ni gezeceğiz. Asma 
köprüden geçerken yaşayacağınız heyecanlı 
dakikaları fotoğraflamak için zamanımız olacak. 

Doğu’nun ihtişamlı sarayı İshak Paşa Sarayı’na doğru 
yola çıkıyoruz.  

Muradiye’den sonra yaklaşık 1.5 saat sürecek yolculuk sonunda Ağrı Dağı’nın 
eteklerinde bulunan ihtişamlı İshak Paşa Sarayı’na varacağız. Mimarisi, yapı özelliği 
ve görüntüsü ile sizleri bir hayli etkileyeceğine inanıyoruz.  Yapımı birçok efsane ve 
hikâyeye konu olan İshak Paşa Sarayı, Osmanlı döneminde Ağrı’da yapılan en büyük 
ve en önemli mimari eser olup, geleneksel Türk mimarisinin yanı sıra Selçuklu 
mimarisi özelliklerini de taşımaktadır. Ayrıca bu yapılar topluluğunda Avrupa sanatı 
Barok üslubunun etkileri de görülmektedir. 

Öğle yemeğimiz Ararat Restaurant’ta. Yemekten sonra dönüş yolumuzda Çaldıran 
yolunu takip ederek Van’ın en önemli ilçelerinden biri olan Erciş’e geçiyoruz.  

Daha sonra balık bendine gidiyor ve inci kefallerinin yumurtalarını bırakmak için 
gösterdiği muhteşem çabaya şahit oluyoruz.  

Akşam yemeğimiz otelde set menü olacak.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

VAN – GEVAŞ - AKDAMAR ADASI  (325 km) – İSTANBUL  

Sabah,  kahvaltı sonrası saat 09:30 da otelden ayrılıyoruz.  

Saat 11:00 de Gevaş’tan tekne ile Van Gölü’nün üzerinde bulunan Akdamar Adası’na 
gidiyoruz. Yarım saatlik keyifli bir tekne yolculuğunun ardından varacağımız Akdamar 
Adası’nda bulunan ve taş işçiliğiyle ünlü 
Akdamar Ermeni Kilisesi ve çevresi bu 
noktadaki gezi güzergâhlarımız olacaklar. 
Göl kenarında geçireceğimiz hoşça vakit 
sonrasında öğle yemeğimiz Van Gölü 
Edremit sahil restoranında.  

16:15 Van Ferit Melen Havaalanı’na 
hareket ediyor ve saat 18:20 THY TK 2751 
sefer sayılı uçuşu ile İstanbul’a dönüyoruz.  

20:40 İstanbul hava limanına iniş ve turumuzun sonu.  

 
ÜCRET   : Min. 10 Kişi         Min. 20 Kişi   

İki Kişilik Odada bir kişi:  2.850.00 TL   2.390.00 TL  

Tek kişilik oda farkı:     400.00 TL      400.00 TL  

 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ: 
 5* Elite World Hotel veya Hilton DoubleTree Van’da 2 gece konaklama 
 2 Sabah kahvaltısı otelde 
 1 Sabah kahvaltısı Van kahvaltı sofrasında 
 3 Öğle yemeği  
 2 Akşam yemeği otel de 
 Turizm vasıflarına uygun D2 belgeli minibüs ve midibüs ile ulaşımlar 
 Akdamar Adası tekne turu 
 İSTANBUL-VAN-İSTANBUL THY uçak bileti 
 Müze ve ören yeri giriş ücretleri  
 Zorunlu Türsab sigortası  

 
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 
 Otel konaklamalarındaki tüm ekstra harcamalar 
 Menüde belirtilmeyen, tüm yemeklerdeki alkollü ve alkolsüz içecekler   
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