EĞLENCESİ İLE , LEZZETLERİ İLE DOĞUNUN PARİS’İ
SIRADIŞI BEYRUT
04-07 Kasım 2019 / 3 gece 4 gün
Tarihi 5000 yıl kadar öncesine giden dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesi Beyrut.
«Küllerinden doğan şehir», «Doğu’nun Parisi» gibi ünvanlarla anılan şehir bu ünvanını 20 yıl
süren iç savaşlardan sonra kendini toparlama yolunda attığı başarılı adımlarla tekrar turistlerin
ilgisini çekmesi sayesinde almıştır. Tarihi eserleri, lezzetli mutfağı ve eğlence mekanları ile de
bu ilgi her geçen gün artmaktadır.

1.Gün / 04 Kasım 2019 Pazartesi
İstanbul – Beyrut
İstanbul Havalimanı Dışhatlar Terminali Sıradışı Kıtalar Kontuarında yetkililer ile 10:20’de buluşma. Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerini
takiben Türk Hava Yolları TK 824 tarifeli seferi ile saat 12:25’de Beyrut’a hareket ve 1 sa 45 dk’lık bir yolculuk sonrası yerel saat ile
13:15’de varış.

Pasaport ve gümrük işlemleri sonrasında havalimanında bekleyen özel aracımız ile yapacağımız kısa bir gezinti sonrası birbirinden şık
kafeler, restoranlar ve ünlü markalar ile Paris sokaklarını hatırlatan Solidere'e (Downtown) gidiyoruz. Bu bölgede inşa, onarım,
düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarını üstlenen firma olan Solidere bu bölgeye güncel ismini verirken aynı zamanda çalışmalar
esnasında Roma dönemine ait çeşitli eserler bulmuş ve günümüzde modern şehir yapısı içerisinde bunları ziyarete açmıştır.
Aracımızdan inerek ve yürüyerek gezeceğimiz bu bölgede, saat kulesi ile meşhur Nejmeh Meydanı, meydanda yer alan tarihi Ortodoks
kilisesi, tarihi Roma Hamamı kalıntıları, Osmanlı döneminde kışla olarak inşa edilen ve günümüzde Başbakanlık ve Parlamento olarak
görev yapan binaları, Birleşmiş Milletler Binası, Lübnan’ın yeniden yapılanmasında önemli rol oynayan eski başbakan Refik Hariri’nin
mezarı ve Mohamed El-Amin camisi göreceğimiz yerlerin başında yer alıyor. Turumuzun bitiminde yerel bir restoranda alacağımız
akşam yemeği sonrası otelimize transfer ve serbest zaman. Geceleme Beyrut’taki otelimizde.

2.Gün / 05 Kasım 2019 Salı

Jeita – Harissa - Byblos

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Jeita & Harissa & Byblos
Turu’muzu gerçekleştiriyoruz.
Beyrut’a yaklaşık 30 dakika mesafede (20 km) Lübnan
dağlarının eteklerinde, Köpek Nehrinin ve vadisinin kenarında
yer alan Jeita mağaralarına doğru hareket ediyoruz. Karstik
oluşumlar ile şekillenmiş Jeita da, yukarı ve aşağı olmak üzere 2
adet mağara bulunmaktadır. Ziyaretimize araç park alanından
yukarı mağaraya teleferik çıkışı ile başlıyoruz. Mağaralardan
geri aşağıya yürüyerek veya mini tren ile inerek aracımızla
Harissa’ya hareket ediyoruz. Yaklaşık 15-20 dakikalık yolculuk
sonrasında Beyrut’un komşusu sayfiye şehri Jounie’ye
varıyoruz. Havanın müsaitliğine göre 2 farklı teleferik ile
yaklaşık 650m yüksekte yer alan Harissa’ya çıkacağız. Tepede
1908 yılında küçük bir kilise üzerine monte edilen 15 ton
ağırlığındaki Meryem Ana heykeli bizleri karşılayacak. Tepeden
inişimiz aracımızla tekrar Jounie’ye olacaktır. Buradan yaklaşık
20 dakikalık (18 km) bir yolculuk ile deniz kıyısında yer alan
antik Finike liman şehri Byblos’a varıyoruz. Tarihi yaklaşık 7000
yıl öncesine uzanan ve büyük bir ticaret limanı olan Byblos
zamanında antik Mısır ile gelişmiş olan ticari ve kültürel
ilişkileri sebebi ile bölgede papirüs ticaretine hâkim bir kent idi.
Bu sebeple de şehre Yunanca da Papirüs anlamına gelen Byblos
adını da yine Yunanlılar vermiştir. Bugünkü modern Latin, Arap
ve Yunan alfabesinin temeli olan ilk lineer alfabeyi de bulanlar
Finikeliler olmuştur ve alfabe ile ilgili en eski eser Byblos da
bulunmuştur. Öğle yemeğimizi turumuz sırasında lokal bir
restoranda alıyoruz. Turumuzun bitiminde yerel bir restoranda
alacağımız akşam yemeği sonrası otelimize transfer oluyoruz.
Gecelememiz Beyrut’taki otelimizde.

3.Gün / 06 Kasım 2019 Çarşamba

Baalbeck – Ksara- Anjar

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında Baalbeck & Anjar &
Ksara Turu’muz için hareket ediyoruz. Beyrut’a yaklaşık 2 saatlik
mesafede (90 km) Lübnan dağlarının arkasındaki Bekaa vadisi
üzerinde yer alan ve tarihçesi 9000 yıl öncesine dayanan
Heliopolis olarak da bilinen Baalbeck, Roma İmparatoru
Constantin’in başkent Roma’dan sonra inşa ettiği en büyük çok
tanrılı dini merkezdir. İçerisinde Venüs, Jüpiter ve Bacchus adına
adanmış 3 tapınak bulunur. Bacchus tapınağı dünyada
günümüze kadar en iyi korunmuş Roma tapınağıdır. Jüpiter
Tapınağı ne yazık ki zaman içerisinde harap olmuş ve toplam
Corinthian tarzı 54 sütun üzerine kurulmuş olan tapınaktan
günümüze kadar sadece 6 tane sütunu ayakta kalmıştır.
Tapınağın 8 adet sütunu ise Bizans İmparatoru Justinian’ın emri
ile 532-537 yılları arasında inşası tamamlanan İstanbul’daki
Ayasofya Kilisesinin yapımında kullanılmıştır. Burada
yapacağımız gezimiz sonrasında doğal mağaralarda yer alan
şarap mahzenleri ile ünlü Ksara şatosuna geçeceğiz.
Günümüzde hala kullanımda olan mağaraları gezdikten sonra
1857 yılından beri ürettikleri şaraplardan tatma ve satın alma
imkânımız olacak. Bekaa vadisi üzerindeki yolculuğumuzu
sürdürerek Anjar kasabasına hareket ediyoruz. Günümüzde
Ermeni diasporasının yoğun olarak yaşadığı bu kasabada, 8.yy
da Emevi halifesi Al-Walid ibn Abdel Malek tarafından yaptırılan
ve günümüz Lübnan topraklarında bulunan yegâne Emevi eseri
olan antik şehri gezeceğiz. Öğle yemeğimizi turumuz sırasında
lokal bir restoranda alacağız. Beyrut’taki son akşam yemeğimiz
olan Gala yemeğimizi Beyrut’un en ünlü ve eğlenceli gece klubü
olan MUSIC HALL’da alıyoruz.
Gecelememiz Beyrut’taki
otelimizde.
.

4.Gün / 7 Kasım 2019 Perşembe

Beyrut - İstanbul

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası uçuş saatimize istinaden havalimanı transferimizi gerçekleştiriyoruz. TK 825 sefer sayılı 14:45
uçağı ile İstanbul’a hareket ediyoruz ve 2 sa ’lık bir uçuş sonrasında yerel saat ile 17:45’de İstanbul’a varıyoruz.
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI ÜCRET:
TEK KİŞİ KONAKLAMA ÜCRETİ:

1.550.- USD
1.900.- USD
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Profesyonel rehber eşliğinde gezi boyunca programda belirtilen tüm geziler
İstanbul – Beyrut- İstanbul ekonomi sınıfı uçak biletleri ve havalimanı vergileri
Beyrut’ta 4*Ramada Downtown veya benzerinde 3 gece konaklama ve kahvaltı
Tüm öğle ve akşam yemekleri
Ünlü MUSIC HALL’da Gala yemeği
Tüm giriş ücretleri,
Seyahat süresince grubumuza özel araç
Türkçe rehberlik ve gezi boyunca kulaklıklar
Tam kapsamlı Sağlık-Kaza-Bagaj ve İptal sigortası
Yurtdışı Çıkış Harcı
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Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
Yemeklerde alınacak ekstra içecekler
Programda belirtilmeyen ekstra geziler
Kişisel harcamalar

