Çin Seddi'nin İki Yakası;
Moğolistan Ve Çin
Çin Seddi'nin ayırdığı iki farklı kültüre yolculuk...
Tarih : 03-06-2019 - 13-06-2019
Şehirler : Pekin, Shangai, Ulan Bator, Xi'an
Otel : 4*, 5*, Kamp
Ulaşım : Türk Havayolları Tarifeli Seferi ile
Peşin Ücret : 3.850 DOLAR
Tek Kişilik Oda Farkı : 790 DOLAR
Tur Konsepti : Tüm Ekstra Turlar Dahil
Yemek Durumu : Tüm Yemekler Dahil

Tur Programı 1. Gün
03/06/2019
İstanbul - Ulan Bator
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor. Atatürk havaalanı dış
Hatlar Gidiş Terminalinde buluşuyoruz. Türk Havayolları’nın tarifeli seferi ile Ulan Batur’a
uçuyoruz. (Bişkek’de uçakta 1 saat 15 dakika bekleme olacaktır. Uçaktan inilmemektedir.)
Geceyi uçakta geçireceğiz.
2. Gün
04/06/2019
Ulan Bator
Varışı takiben pasaport işlemlerini tamamlayacak ve bizi bekleyen aracımızla panoramik
şehir turuna çıkacağız. Sukhbataar meydanı, Çengiz Kagan anıtı, Ulusal Tarih Müzesi
görülecek yerler arasındadır. Öğle yemeğimizi turumuz esnasında alacağız. Yemekten
sonra Tsonjin-Boldog bölgesi Tuul nehri yakınlarında bulunan altın kamçı olarak da bilinen,
40 metre uzunluğundaki Cengiz Han Atlı Heykelini ziyaret edeceğiz. İnsan eliyle yapılan
100 harika arasında yer alan, Cengiz Han’ın doğum yeri olan doğuya bakan bu heykeli
gördükten sonra Zaisan Anıtını görmek için hareket edeceğiz. Akşam yemeğimizi yerel bir
restoranda Moğol folkloru ve müzikleri eşliğinde aldıktan sonra otelimize transferimiz
gerçekleşiyor ve geceleme otelimizde.
3. Gün
05/06/2019
Ulan Bator - Orhun Vadisi - Karakorum

Kahvaltımızın ardından bizi bekleyen özel 4x4 araçlarımız ile 360 km mesafede Orhun
vadisinde bulunan Türk tarihinin Moğolistan coğrafyasındaki en büyük eseri olan Bilge Han
Anıt Kompleksine gidiyoruz, ziyaretimizin ardından öğle yemeğimizi yerel bir restoranda
alıyoruz. Sonrasında 1220 yılında Cengiz Han’ın oğullarından biri olan Ögeday Kagan
tarafında kurulan Karakurum’a hareket ediyoruz. Karakurum, 140 yıl boyunca Moğol
İmparatorluğuna başkentlik yapmış ve sonrasında Çin akınlarında yok olmuş bir başkenttir.
Tarihi kayıtlara göre Karakurum İpek yolu üzerinde bir çok kaşife, tüccara ev sahipliği
yapmış tarihi bir bölgedir. 1586 yılında, gene Moğolistan’ın ilk Budist Tapınağı olan
Erdenezuu Karakurum harabeleri yakınlarına kurulmaya başlamış ve bu manastırın birçok
parçası bu harabelerden alınarak inşaatında kullanılmıştır. Günümüzde, Endenezuu halen
Budistlere hizmet etmekte olup bir kısmı da müze olarak hizmet vermektedir. Gezimizin
sonrasında akşam yemeğimizi alacağımız ve gecelememizi gerçekleştireceğimiz
Munkhtenger Ger kampına varıyoruz. Geceleme kampımızda.
4. Gün
06/06/2019
Karakorum - Ulan Bator
Kahvaltımızı yapıyoruz ve sonrasında Ulan Batur’a hareket ediyoruz. Öğle yemeğimizi
transferimiz esnasında yerel bir restoranda alıyoruz ve öğleden sonra Moğol Göçebelerin
otantik yaşam tarzlarını daha yakından tanıyacağımız Mongol Nomadic folklor şovunu
izleyeceğiz. Akşamüstü otelimize varıyoruz ve odaların dağıtılması ve serbest zaman. Akşam
yemeği ve geceleme otelimizde.
5. Gün
07/06/2019
Ulan Bator - Pekin
Kahvaltının ardından odalarımızın boşaltılması ile otelden ayrılıyoruz. Gandan Tapınağı ve
Bogh Khaan müze kompleksini geziyoruz. Öğle yemeğimizi turumuz esnasında alıyoruz ve
sonrasında havalimanına transferimiz gerçekleşiyor. Havalimanına varıyor, bilet, bagaj ve
pasaport işlemlerinin ardından Moğol Havayolları ile Pekin’e hareket ediyoruz. Yaklaşık 1
buçuk saatlik uçuşumuzun ardından Çin Halk Cumhuriyet’inin başkenti olan Pekin’e
varıyoruz. Pasaport işlemlerinin ardından havalimanından akşam yemeğimizi alacağımız
yerel restorana transfer oluyoruz. Yemek sonrası otelimize transfer ve konaklama.
6. Gün
08/06/2019
Çin Seddi - Pekin
Kahvaltının ardından özel aracımız ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Orta
Asya Türklerinin kuzeyden gelen istilalarını engellemek amacı ile milattan önce 220 yılında
yapımına başlanan Çin Seddi gezisi için otelden ayrılıyoruz. Çin Seddi gezisinin ardından
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ming Hanedanlığı Mezarlarını ziyaret ediyoruz.
Öğle yemeğimizi tur esnasında alıyoruz. Ardından otelimize döneceğiz. Akşam yemeğimizi
yerel restoranda alacağız. Konaklama otelimizde.
7. Gün
08/06/2020
Pekin

Kahvaltının ardından UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Cennet Tapınağı
turumuzun ilk durağı olacak. Ardından Mao Zedong’un Çin Halk Cumhuriyeti’ni ilan ettiği,
1989 yılında tüm dünyayı sarsan protestolarla hafızalara kazınan Tiananmen Meydanı;
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 980 ayrı binadan oluşan devasa ve büyüleyici
Forbidden City yani “Yasak Şehir” bugün göreceğimiz yerler arasındadır. Öğle yemeğimizi
turumuz sırasında alacağız. Turumuzun bitiminde otelimize döneceğiz. Akşam yemeğimizi
yerel bir restoranda alacağız. Konaklama otelimizde.
8. Gün
10/06/2019
Pekin- Terre Cota - Xi'an
Kahvaltının ardından havaalanına transfer oluyoruz. Xian uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz.
Varışta Çin'in ilk imparatoru Shihuan’ın mezarını korumak için yapılmış, 20.yy’da ortaya
çıkarılan en önemli arkeolojik kazılardan birisi olan Terra Cota Savaşçıları olarak bilinen ‘’
Yeraltı Heykel Ordusu’’ müzesini gezeceğiz. “Pişmiş Toprak” anlamına gelen ‘’ Terra Cota’’
müzesinde göreceğiniz mezar ve heykeller 1987 yılında Unesco Dünya Kültür Mirası
Listesine alınmıştır. Turumuzun ardından Goose Pagaoda Tapınağı’nı göreceğiz ve öğle
yemeğimizi almak için yerel restorana transfer olacağız. Akşam yemeğimizi Tang Dynasty
Show’u izleyerek alacağız. Muhteşem dans ve akrobasi hareketlerini izleyeceğimiz Show
sonrası otele transfer. Geceleme Xian otelimizde.
9. Gün
11/06/2019
Xian - Shangai
Kahvaltının ardından Şehir Surları, Müslüman Mahallesi ve Büyük Cami’yi gezerek öğle
yemeğimizi alacak ve havaalanına transfer olacağız. Şangay uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz.
Varışta akşam yemeğimizi alacağımız yerel restorana transfer oluyoruz. Yemek sonrası
otelimize transfer oluyoruz. Konaklama.
10. Gün
12/06/2019
Shangai
Kahvaltının ardından havaalanına transfer oluyoruz ve varışta yapacağımız şehir turunda
Zümrüt Buda Tapınağı, Çin Bahçelerine çok güzel bir örnek olan Yuyuan Bahçelerini
göreceğiz ve öğle yemeğimizi alacağımız yerel restorana transfer olacağız. Yemek sonrası
Akrobasi Show’unu izleyecek ve yerel restoranda akşam yemeğimizi alacağız. Otele transfer
ve konaklama.
11. Gün
13/06/2019
Shangai - İstanbul
Kahvaltının ardından Kolonyal dönemde inşa edilen binaların, modern gökdelenlerle yan
yana sahil boyunca sıralandığı The Bund bölgesini ve Asya’nın en yüksek, dünyanın en
yüksek üçüncü televizyon binası olan Oriental Pearl TV binasını ve Fransız İmtiyaz Bölgesini
görüyoruz. Huangpu Nehri’nde tekne gezisini yapıyor ve öğle yemeğimizi alacağımız otele
transfer oluyoruz. Yemek sonrasında havaalanına transfer oluyoruz. Türk Hava Yolları’nın

tarifeli seferi ile İstanbul’a uçuş. Turumuz önceden vermiş olduğunuz adrese yapılacak
kişiye özel transferiniz ile son buluyor.

Hizmetler
ÜCERET DÂHİL OLAN HİZMETLER
-Türk Havayolları ile İstanbul –Ulan Batur // Şangay – İstanbul arası ekonomi sınıf uçak
bileti ve havalimanı vergileri,
-Kişiye özel ev – alan – ev transferi,
-Ulan Batur – Pekin arası ekonomi sınıfı uçak bileti,
-Yerel havayolları ile Pekin - Xi’an – Shanghai arası ekonomi sınıf uçak biletleri,
-Hızlı tren ile Pekin- Xi’an arası ekonomi sınıfı bilet ve havalimanı vergileri,
-Kahvaltı dahil kahvaltı konaklamalar,
-Programda belirtilen öğle & akşam yemekleri,
-Cengiz Han Atlı Heykeli gezisi,
-Moğol folkloru gösterisi,
-Mongol Nomadic folklor gösterisi,
-Çin Seddi & Ming Hanedanlığı Mezarları gezisi,
-Cennet Tapınağı gezisi,
-Yasak şehir gezisi,
-Terre Cota Turu,
-Tang Dynasty gösterisi,
-Akrobasi gösterisi,
-Oriental Pearl TV binası girişi,
-Huangpu Nehri turu,
-Özel araçlar ile programda belirtilen tüm geziler,
-Geziler esnasında gerekli olan tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri,
-Profesyonel Gazella Turizm Türkçe rehberlik hizmetleri,
-Yurtdışı çıkış harcı,
-Seyahat sigortası.

ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER
-Çin Vize Ücreti ( Yeşil Pasaporta Vize Yoktur),
-Programda belirtilmeyen yemekle,
-Programda belirtilen yemekler esnasında alınacak içecekler,
-Fazla bagaj ücretleri,
-Kişisel harcamalar.
*** Tüm pasaport çeşitlerinin Çipli olması gerekmektedir.

Turun Artıları
+ Moğol göçebe halkının yaşam tarzını yakından tanıma ve fotoğraflama fırsatı
yakalayacağız

+ Geleneksel Moğol Folklor danslarını izleyerek bu kültürü fotoğraflara dökeceğiz

+ Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer alan Orhun Vadisi'ndeki Bilge Kağan anıt
kompleksini ve Göktürk’ler tarafından 8. yüzyılda yazılmış olan Orhun Anıtları’nı ziyaret
edip fotoğraflar çekeceğiz

+ Moğollara özgü ger kamplarında konaklama deneyimini yaşayacağız

+ Günümüz şehirlerinin en büyük şehir meydanı, tanıklık ettiği protestolarla adını tarihin
tozlu sayfalarına yazdıran Mao Zedong’un Çin Halk Cumhuriyeti’ni ilan ettiği ‘Ulusun
Kapısı’ Tiananmen Meydanı'nı göreceğiz

+ Pekin’in ortasında ayrı bir şehir gibi uzanan, yüzyıllar boyunca Çing Hanedanlığı'nın
sarayı olmasıyla şehri hakimiyeti altına alan 'Forbidden City' diğer adıyla 'Yasak
Şehir'e gideceğiz

+ Tepelerin üzerinde sonsuzluğun daha da sonsuz olduğu, hep duyduğunuz gördüğünüz
ama keşfetmenizi bekleyen, yeşillikler arasında kollarınızı açıp yürürken yüzünüze vuran
hafif esintiyi hissetmeden asla keşfetmiş gibi hissetmeyeceğiniz, Dünyanın Yedi
Harikası’ndan biri olan Çin Seddi'ni ziyaret edeceğiz

+ Sanki MÖ 210 yılından beri ‘İlklerin İmparatoru’ Qin Shi Huang'ın mezarını koruyormuş
gerçekliğinde bekleyen, hepsi birbirinden farklı ve bir o kadar gerçekçi ‘Terracota
Askerleri’ni göreceğiz

+ Modern ve yerel tatların birleşmesinin oluşturduğu kontrastla Uzakdoğu'nun Paris’i
olarak da bilinen Şangay’da; çimenlere ve çiçeklere dalında beklemekten çok daha fazla
anlam yükleyen meşhur Çin Bahçeleri'nin en güzel örneği Yu Garden, Xintiandi Bölgesi ve
Fransız İmtiyaz Bölgesi'ni ziyaret edeceğiz

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.

