Azerbaycan & Gürcistan &
Ermenistan
Bozulmamış mimarisi, doğasıyla ve zengin kültürüyle keşfedilmeyi bekleyen 3 ülke ..
Tarih : 13-07-2019 - 20-07-2019
Şehirler : Bakü, Erivan, Tiflis
Otel : 4*, 5*
Ulaşım : Türk Havayolları Tarifeli Seferi ile
Peşin Ücret : 1990 DOLAR
Tek Kişilik Oda Farkı : 595 DOLAR
Tur Konsepti : Tüm Turlar Dahil
Yemek Durumu : Kahvaltı, Öğle ve Akşam Yemekleri Dahil

Tur Programı 1. Gün
13/07/2019
İstanbul - Bakü
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor. Yeni havaalanı Dış Hatlar
Gidiş Terminali'nde buluşuyoruz. Türk Hava Yolları’na ait tarifeli sefer ile Bakü'ye hareket
ediyoruz. Yerel saat ile 12.10’de Haydar Aliyev Havalimanı'na varış. Gümrük ve pasaport
işlemlerini tamamladıktan sonra havaalanında bizleri bekleyen otobüsümüze transfer oluyor
ve öğle yemeği için yerel bir restorana gidiyoruz. Yemeğimizin ardından Bakü şehir
turumuza; İçeri Şehir adı verilen ve UNESCO Dünya Koruması Listesi'nde bulunan,
duvarlarla çevrili eski şehir merkezini gezerek başlıyoruz. Bakü, Abşeron Yarımadası’nın
güneybatısında yer alır. Buradaki ilk insan yerleşimleri M.Ö. 2000’lere dayanmaktadır.
Shemakha Kapısı, Kız Kulesi, Şirvan Şah Sarayı turumuz sırasında göreceğimiz önemli
eserlerden bazıları. Akşam saatlerinde otelimize yerleşiyoruz. Yerel bir restoranda akşam
yemeği ve otelde geceleme.
2. Gün
14/07/2019
Bakü
Sabah kahvaltısının ardından Abşeron Yarımadası’nı yakından tanıyacağımız turumuza
başlıyoruz. İlk olarak 600.000’den fazla duvar kabartmasının bulunduğu, Azerbaycan’ın
arkeolojik eserler bakımından en zengin bölgesi olan ve UNESCO Dünya Mirası
Listesi'ndeki Gobustan'a doğru yola çıkıyoruz. Burada geçmişi 40.000 yıl önceye dayanan
kaya sanatının örneklerini görme ve fotoğraflama şansını bulacağız. Yerel bir restoranda
alacağımız öğle yemeğinin ardından Azerbaycan'ın İslamiyet öncesi geçmişinde önemli

bir yer tutan ve hala kültürel birer çekim merkezi olan Ateşgah (Ateş Tapınağı)'nı ziyaret
ediyoruz. Halı müzesi, Bayrak Meydanı, Türk şehitliği, Haydar Aliyev mezar ziyareti ve
kültür merkezi gezisi Bakü Bulvar Parkı'nda serbest zaman Buradaki gezimizi
tamamladıktan sonra yerel bir restoranda akşam yemeğini alıyoruz. Yemek bitimi
otelimize transfer oluyoruz. Konaklama otelimizde.
3. Gün
15/07/2019
Bakü - Tiflis
Kahvaltının ardından havaalanına transfer oluyor ve Tiflis uçumuzu gerçekleştiriyoruz.
Varışta bizi bekleyen özel aracımız ile şehir merkezine hareket ediyor ve şehir turumuza
başlıyoruz. Tiflis turumuzda Eski Tiflis'de bulunan kükürt banyolarını ziyaret edeceğiz,
turumuz sırasında birbirine çok yakın mesafelerde Gürcü Ortodoks, Ermeni Gregoryen
kiliseleri, Osmanlı döneminin hatırası camiler ve sinagogları bir arada görecek ve Tiflis'in
dini ve kültürel zenginliğine tanıklık edeceğiz. Öğle yemeğimizi yerel resotranda alıyor ve
ardından 4. yüzyıldan kalma Narikala Kalesi'ne uğrayıp şehir turumuzu meşhur Rustaveli
bulvarında Tiflis'in kozmopolitan atmosferini içimize çekerek tamamlayacağız. Akşam
yemeğini yerel danslar eşliğinde Gürcü mutfağından örnekler tadacağımız bir restoranda
alacağız. Geceleme otelde.
4. Gün
16/07/2019
Tiflis
Sabah kahvaltı sonrası 3000 yıllık tarihi ile Gürcistan’ın erken Hıristiyanlık tarihinin
başlangıcı sayılan Mtsheta’ya doğru yola çıkıyoruz. İlk durağımız UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ndeki Jvari Manastırı. Sonrasında ise efsanelere göre Hz. İsa’nın gömleğinin gömülü
olduğuna inanılan ve yine UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan Svetitskhoveli
Katedrali’ni ziyaret ediyoruz. Turumz esnasında öğle yemeğimizi yerel bir restoranda
alacağız. Sonrasında rotamızı Gori’ye, Stalin’in doğduğu şehre çeviriyor ve Stalin Müzesi’ni
ziyaret ediyoruz. Müze ziyareti sonrasında mağara şehir olarak bilinen, tarihi Bronz Çağ’a
dayanan ve Orta Çağ’a kadar mimarisine yeniliklerin katıldığı antik Uplistsikhe Mağara
Kasabası’nı ziyaret ediyoruz. Tiflis’e dönüyor ve yerel bir restoranda akşam yemeğimizi
alıyoruz. Konaklama otelimizde.
5. Gün
17/07/2019
Tiflis - Erivan
Sabah kahvaltı sonrası Gürcistan ve Ermenistan sınırı olan Sadakhlo’ya doğru yola
çıkıyoruz. Sınır işlemleri sonrasında Ermenistan’a giriş yapıyoruz. Dünyanın en büyük dağ
göllerinden biri olan Sevan gölünde yerel bir restoranda alacağımız öğle yemeği sonrası
Erivan merkeze varış otele geçiyoruz. Akşam yemeği için restoranımıza geçiyoruz. ve
konaklama otelimizde.
6. Gün
18/07/2019
Erivan

Sabah kahvaltı sonrası Ermenistan’ın başkenti, kültür ve politik merkezi olan Erivan’da
şehir turumuza başlıyoruz. Ermenistan’ın kadın sembolü olan Mayr-Hayastan heykeli,
Madots ve Bagramian bulvarları, Konser Binası, Gök Cami, Başkanlık Sarayı, Parlemento
Binası, Opera Binası, Cumhuriyet Meydanı ve de UNESCO Dünya Belleği Programı
Listesi’nde yer alan, ortalama 17.000 antik el yazısına ve 300.000 civarında arşiv
dokümanını bünyesinde barındıran Mastots Matenadaran Enstitüsü Erivan şehir turumuzun
en önemli duraklarından olacaklar. Sonrasında öğle yemeğimizi alıyor ve Cascade Anıtı’na
çıkarak Erivan’ın panoramik manzarasına şahit oluyoruz. Kendisini gösterirse Ararat (Ağrı)
dağını bir de bu yakadan panoramik görme şansına sahip oluyoruz. Yerel bir restoranda
akşam yemeği alıyor ve otele geçiyoruz. Konaklama otelimizde.
7. Gün
19/07/2019
Erivan - Dilijan - Haghpat - Tiflis
Sabah kahvaltı sonrası Tiflis’e doğru hareket edeceğiz. Dilijan’a varışımızın ardından öğle
yemeğimizi alıyoruz. Yemeğin ardından yolculuğumuza devam ederek, Haghpat’a varıyoruz.
Unesco Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Haghpat Manastırı'nı ziyaret ediyoruz.
Sonrasında Gürcistan sınırına doğru yola çıkıyor ve sınır işlemlerimizi yapıyoruz. Tiflis‘e
varış otele yerleşme. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
8. Gün
20/07/2019
Tiflis - İstanbul
Kahvaltının ardından check out işlemlerimizi yapıyor ve öğle yemeğimiz almak üzere
otelden ayrılıyoruz. Öğle yemeğimizi yerel restoranda aldıktan sonra havalimanına transfer
olacağız. Türk Havayollarının tarifeli seferi ile İstanbul’a uçuş. Varışımızda turumuz sizi
evinize bırakacak transfer aracımız ile son bulacak.

Hizmetler
Ücret Dâhil Olan Hizmetler
- Türk Havayollarının tarifeli seferi ile İstanbul – Bakü / Tiflis - İstanbul uçuşları ve
havalimanı vergileri
- Yerel havayolları ile Bakü – Tiflis uçuşları ve vergileri
- Size özel eviniz-alan-eviniz transferleri
- Programda belirtilen tüm transferler
- 4* otellerde kahvaltı dâhil konaklamalar
- Programda belirtilen yemekler
- Programda belirtilen tüm geziler
- Rehberlik Hizmetleri
- Seyahat Sigortası
- Yurtdışı çıkış harcı

Ücrete Dâhil Olmayan Hizmetler
- Azerbaycan Vize ücreti ( Havalimanında alınabilmektedir. Yeşil pasaporta
gerekmemektedir )
- Ermenistan Vize ücreti ( Kapıda ödenmektedir, Yeşil pasaport için lütfen iletişme geçiniz)
- Programda belirtilmeyen yemekler,
- Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler,
- Fazla Bagaj ücreti,
- Kişisel harcamalar,

Turun Artıları
Bakü’de İçeri Şehir adı verilen ve UNESCO Dünya Koruması Listesi'nde bulunan, eski şehiri
keşfedeceğiz.

600.000’den fazla duvar kabartmasının bulunduğu UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki
Gobustan'ı göreceğiz.

Azerbaycan'ın İslamiyet öncesi geçmişinde önemli bir yer tutan ve hala kültürel birer çekim
merkezi olan Ateşgah (Ateş Tapınağı)'nı ziyaret ediyoruz.

Tiflis’te 4. yüzyıldan kalma Narikala Kalesi'ne uğrayacağız.

Efsanelere göre Hz. İsa’nın gömleğinin gömülü olduğuna inanılan Svetitskhoveli
Katedrali’ni göreceğiz.

Dünyanın en büyük dağ göllerinden biri olan Sevan Gölü'nde manzaranın tadını çıkaracağız.

Ortalama 17.000 antik el yazısına ve 300.000 civarında arşiv dokümanını bünyesinde
barındıran Mastots Matenadaran Enstitüsü'nü ziyaret edeceğiz.

Cascade Anıtı’na çıkarak Erivan’ın panoramik manzarasına şahit olacağız.

Unesco Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Haghpat Manastırı'na uğrayacağız.

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

