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1. GÜN /   
 İSTANBUL – AMMAN        08:30 / 14:20 
Sabah saat 06:00’da İstanbul Sabiha  Gökçen havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde EJDER 
TURİZM yetkilileri ve gezi grubu üyeleri ile buluşma. Bilet ve bagaj işlemlerimizin ardından  
pasaport kontrolünden geçerek PEGASUS havayolları tarifeli seferi ile Ankara Esenboğa 
havalimanı üzerinden  Ürdün’ün Amman şehrine uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Yerel saat 
ile 14:20’de Amman havalimanına varışımızın ardından vakit kaybetmeden çevre gezimize  
başlıyoruz. Amman’ın modern ve tarihi kısımlarını göreceğimiz şehir turumuzda ilk olarak 
6000 kişi kapasitesi ile kültür ve sanat etkinlikleri için hala aktif olarak kullanılmakta olan 
Roma Tiyatrosu, Amman’ı  oluşturan 7 tepeden birinde yer alan Amman kalesi , Umayyad 
Sarayı, Ulusal Müze ve adını  ɪ. Abdullah’tan alan Kral Abdullah Camii göreceğimiz yerler 
arasında olacak. Turumuzu bitirmemizin ardından konaklama yapacağımız otelimize 
geçerek giriş işlemlerimizi yapıyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : HOTEL TOLEDO 3* vb.   

 
2. GÜN /   
 MADEBA – NEBO DAĞI – PETRA ANTİK KENT TURU  
Sabah çok erken saatlerde kahvaltımızı aldıktan hemen sonra (bu kahvaltı paket de olabilir) 
Petra Antik kentine doğru yola koyuluyoruz. Yol güzergahımız üzerinde farklı ziyaret 
noktalarımız olacak. İlk olarak Hz. Musa peygamberin ölmeden önce gezdiği yer olan hatta 
bazı kaynaklara göre kabrinin de bulunduğu yer olan Nebo dağını ziyaret etmek üzere bir 
duracağız. Dağı ziyaretimizde Filistin topraklarını uzaklardan görebileceğimiz bir noktada 
fotoğraf molası da vereceğiz. Yolculuğumuzun devamında Madaba kasabasında durarak 
George kilisesinde Filistin’in altıncı yüzyıla ait haritasının mozaik taşlarla yapılmış halini 
göreceğiz.  Bu gezimizin ardından da Petra Antik kenti turumuzu yapmak üzere yolumuza 
devam ediyoruz. Ürdün’ün en çok dikkat çeken şehri Petra’dır. Petra UNESCO Dünya Kültür 
mirası listesinde yer alan ve Dünya’nın 7 harikalarından biri olarak seçilen önemli tarihi bir 
kenttir. MÖ 400 ve MS 106 yılları arasında Nebati Krallığına başkentlik yapmış olan bu şehir 
, Pembe, kırmızı, sarı ve turuncu kayaların renginden dolayı ‘’PEMBE ŞEHİR’’ olarak da bilinir. 
Al Khazneh(hazine), Roma döneminden kalan tiyatro, Kral mezarları başlıca ziyaret 
noktalarımız olacak.  Uzun ve yorucu bir günün ardından konaklayacağımız otelimize giriş 
işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : PETRA PALACE 3* vb.  
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3. GÜN /  
PETRA – WADI RUM   

Sabah saatlerinde kahvaltımızı aldıktan sonra eşyalarımızla birlikte otelimizden 
ayrılıyoruz. Bugünkü ziyaret noktamız kırmızı renkli kumlarıyla ünlü Wadi Rum bölgesi 
olacak. Burada 4x4 arazi araçlarına binerek çölde safari turumuzu yapacağız. Bu 
turumuzda bölgede yer alan muhteşem kanyonlar, kum tepeleri ve Napatean 
kayalıklarını göreceğiz. Dileyen gezginler turumuz esnasında deve gezilerine de 
katılabilirler. Eğlenceli safari turumuzun ardından burada konaklayacağımız kamp 
çadır tesisine ulaşıyor ve giriş işlemlerimizi yapıyoruz. Akşam yemeği ve geceleme 
çadır kamplarımızda.  
OTELİMİZ : ETERNITY RUM DESERT CAMP vb. 
 
 
4. GÜN /  
 AS SALT ( TÜRK ŞEHİTLİĞİ ) – HİCAZ DEMİRYOLU – AMMAN  
Bu sabah otelimizde kahvaltımızı aldıktan sonra Amman şehrine dönmek üzere yola 
koyuluyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık olarak 4 saat sürecek. Şehre varışımızla birlikte 
çevre gezilerimizi yapmak üzere günümüze devam ediyoruz.  Amman’ın 30km 
kuzeyinde yer alan As Salt’a giderek burada yer alan Türk Şehitliğini ziyaret edeceğiz. 
Daha sonraki ziyaret noktamız tarihi Osmanlı rotasını yerinde göreceğimiz Hicaz 
demiryolu olacak. Burada bilgiler alıyor ve fotoğraflar çekiyoruz. Daha sonra 
Amman’daki otelimize giriş işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere odalarımıza 
yerleşiyoruz.  
OTELİMİZ : HOTEL TOLEDO 3* vb.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ürdün, birçok medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir toprağı temsil  eden genç bir devlettir. 
Ürdün Nehri ile eski Filistin'den ayrılan bölge, İncil tarihinde önemli bir rol oynadı. Moab, Gilead 
ve Edom'un eski İncil krallıkları, Nabatean krallığının başkenti ve Roma eyaleti Petraea'nın 
başkenti olan ünlü kırmızı taş şehir Petra'nın sınırları içinde yer alır. İngiliz gezgin Gertrude Bell, 
Petra için "Pembe ve harika bir peri masalı şehri gibi" dedi. 1918'e kadar Osmanlı 
İmparatorluğu'nun bir parçası olan ve daha sonra Birleşik Krallık'ın mandası olan Ürdün, 
1946'dan beri bağımsız bir krallık olmuştur. Arap dünyasının siyasi olarak en liberal ülkeleri 
arasında yer almakta ve bölgeyi etkileyen sıkıntılara ortak olmakla birlikte yöneticileri barış ve 
istikrarı korumaya yönelik taahhütlerini ifade ettiler.   

 

Ülkenin başkenti ve en büyük şehri, adını MÖ 13. yüzyılda şehri başkent yapan 
Ammonitlerden alan Amman'dır. Amman daha sonra Orta Doğu'nun antik dönemine ait büyük 
bir şehir olan Philadelphia, Roman Decapolis'iydi ve şu anda bölgenin başlıca ticaret ve ulaşım 
merkezlerinden biri ve aynı zamanda Arap dünyasının en önemli kültür başkentlerinden biri 
olarak hizmet veriyor. 
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5. GÜN /  
  AMMAN – ALLENBY KÖPRÜSÜ SINIR GEÇİŞİ – [ ISRAIL ] 
BEYTÜLLAHİM ( BETLEHEM TURU ) 
Sabah erken saatlerde kahvaltımızı alarak yola koyuluyoruz. Eşyalarımızla birlikte 
otelden ayrılacağız. Bugün İsrail’e geçiş yapmak üzere Kral Huseyin köprüsüne 1,5 
saatlik bir kara yolculuğu yapacağız. The Allenbly olarakta bilinen bu köprü Ürdün ve 
İsrail arasında sınır görevini görmektedir. Köprü Osmanlı döneminden kalma temeller 
üzerine tekrar inşa edilmiştir. Bölgeye varışımızla birlikte sınır geçiş işlemlerimizi 
yaparak aracımızı değiştireceğiz. Özel aracımızla kadim şehir Kudüs’e doğru yola 
çıkacağız. Bugün Eski Şehir & Bethlehem turu yapacağız. Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından restore edilen eski şehir surları ve Dung kapısından eski şehre geçerek 
Yahudilerce kutsal Ağlama ( Batı ) Duvarını ziyaret edeceğiz.  Ardından Müslüman 
Mahallesi'ne geçip ve Kuran'da yazıldığı üzere Hz. Muhammed’in Miraç’a yükseldiği 
Kubbet-ül Sahra, ve Mescid-i Aksa Camiinin yer aldığı Haram-ül Şerif ’i ziyaret 
edeceğiz. Egzotik Arap Çarşısı, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmek üzere geçirildiği Izdırap 
Yolu (Via Dolorosa), Hz. İsa’nın naaşının konduğu ve mezarının bulunduğu yere 
Bizanslılarca inşa edilen ve yeniden diriliş kilisesi de olarak bilinen Kutsal Kabir Kilisesi, 
Yahudi + Hıristiyan + Müslüman Mahallelerini gezip yeni şehre geçeceğiz. Radikal 
dinci Yahudilerin yaşadığı mahalle Mea Shearim, Parlamento Binası, Yedi Kollu 
Şamdan görülecek yerler arasında. Öğle yemeğimizi yerel restoranda alacağız 
ardından Filistin Kenti olan Bethlehem’i gezeceğiz. Turumuzun ardından otele 
geçiyoruz.  Geceleme  KUDÜS’te. 
OTELİMİZ : JERUSALEM CASTLE HOTEL 3* vb. 
 

 
 
 
 
 
 

İsrail Devleti, modern dönemdeki tek Yahudi milletidir ve şimdi sınırları içinde kalan bölge, İncil 
öncesi dönemlerden kalma uzun ve zengin bir tarihe sahiptir. Bölge, Roma İmparatorluğu'nun 
ve daha sonra Bizans İmparatorluğu'nun bir parçasıydı ve MS 7. yüzyılda yeni başlayan İslam 
halifeliğinin kontrolüne girmeden önce. Haçlı Seferleri sırasında anlaşmazlık konusu olmasına 
rağmen, o zamanlar genel olarak Filistin olarak bilinen bölge, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda 
Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar birbirini izleyen İslam hanedanlarının egemenliği 
altında kaldı 
İsrail, Arapça İsrl, resmen İsrail Devleti veya İbranice Medinat Yisraʾel, Orta Doğu'da, Akdeniz'in 
doğu ucunda yer alır. Kuzeye Lübnan, kuzeydoğuya Suriye, doğu ve güneydoğuya Ürdün, 
güneybatıda Mısır ve batıda Akdeniz ile sınırlanmıştır. Kudüs, hükümetin merkezi ve ilan edilen 
başkenttir, ancak ikinci statüsü geniş bir uluslararası kabul görmemiştir. 
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6. GÜN /   
  LUT GÖLÜ TURU  
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından hiç vakit kaybetmeden bölgede 
yapacağımız çevre gezilerimize başlıyoruz. Tam gün sürecek turumuza ilk olarak Zion 
tepesi ziyareti ile başlıyoruz. Hz. Davud mezarı ve Hz. İsa’nın en son yemek yediği 
salon ziyaretlerini yapacağız. Yehuda dağları ve Yehuda çölü boyunca , dünyanın en 
alçak noktası kabul edilen ve deniz seviyesinden 400m aşağıda bulunan Lut kavminin 
yok olduğu , Sodom ve Gomore şehirlerinin altında kaldığı Lut Gölü / Ölü Deniz 
bölgesine varıyoruz. Ardından teleferik ile Yahudilik tarihinin en önemli olaylarının 
yaşandığı Masada'ya gidiyoruz. Roma  Herod Krallığı egemenliğindeki Yahudilerin 
Romalılara karşı direndikleri ve topluca intihar ettikleri Masada Tepesi ziyaretinde 
Arkeolojik kazılar, Herod Sarayı, Sinagog ve Hamamlar görüldükten sonra yine 
teleferik ile dönüyoruz. Ölü Deniz’de batmadan yüzme keyfi , çamur banyosu ve 
dinlenme olanağımız olacak. Ardından  Tevrat rulolarının bulunduğu Qumran 
Mağaralarının önünden geçerek Kudüs’deki otelimize geri dönüyoruz. Geceleme 
otelimizde. 
OTELİMİZ : JERUSALEM CASTLE HOTEL 3* vb. 
 

 
7. GÜN /   
  AKKO – HAYFA   
Otelimizde kahvaltımızı aldıktan sonra Hayfa’ya doğru yola çıkıyoruz. Hayfa, İsrail'in 
kuzeyinin en büyük şehri ve ülkenin üçüncü büyük şehridir. İsrail'de yoğun olarak Arap 
nüfus barındıran bir kenttir. Kutsal Kitaplarda adı geçmiştir. İbraniler, Romalılar, 
Araplar, Haçlılar, Osmanlılar Hayfa'yı yönetimlerinde tutmuşlardır, Bugün turumuza 
İsrail’in ender manzaralarını göreceğimiz Akko ile başlıyoruz. UNESCO Dünya Mirası 
Listesi'nde bulunan eski şehri gezeceğiz. İsrail‘in en önemli liman şehri HAYFA’ yı 
gezeceğiz. Turumuzun sonunda burada konaklayacağımız otelimize yerleşiyoruz. 
Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : SATORI HOTEL HAIFA 3* vb. 
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8.GÜN /   
TEL AVİV – YAFA TURU 

Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından  Tel Aviv ve YAFA ŞEHİR 
TURU  yapmak için hareket ediyoruz. Bauhaus mimarisi evleri, Neve Tzedek 
Mahallesi, Rotschild Bulvarı, adını 1995 yılında öldürülen İsrail başbakanı Izak 
Rabin’den alan ve İsrail’in en büyük meydanı olan Rabin Meydanı görülecek yerler 
arasındadır.  Yafa bölgesinde de  yapacağımız panoramik şehir turunda Abdülhamid 
Saat Kulesi, Valilik sarayı, tarihi liman, çarşı, Hicaz Tren İstasyonu ve eski evleri 
göreceğiz. Turumuzu tamamladıktan sonra  Tel Aviv’e otelimize giriş yaparak 
dinlenmek üzere  odalarımıza çıkıyoruz.  
OTELİMİZ : KFAR MACABIAH HOTEL 3* vb. 
 

 
9.GÜN /   

TEL AVİV – İSTANBUL          12:30 / 15:45 
Sabah çok erken saatlerde   DÖNÜŞ HAZIRLIKLARINA  başlıyoruz. Tel Aviv 
havalimanına geçeceğiz. PEGASUS Yolları tarifeli seferi ile  İSTANBUL  SABIHA 
GÖKÇEN  Havalimanı'na hareket edeceğiz. Varış saatimiz 08:50. Anılarla dolu  
turumuzun sona ermesi.  
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 

¨ PEGASUS tarifeli seferi ile İstanbul (Sabiha Gökçen)  - Amman – Tel Aviv 
İstanbul (Sabiha Gökçen) arasında yapılacak olan uçuşların ekonomi sınıfı  uçak 
biletleri ve 20kg bagaj taşıma hakkı 

¨ Amman’da 2 , Petra’da 1, Wadi Musa’da 1, Kudüs’te 2, Hayfa’da 1 ve Tel Aviv’de 
1 gece olmak üzere Toplam:  8 gece oda&kahvaltı şeklinde 3 * otellerde 
konaklama 

¨ Programda belirtilen tüm turlar, geziler, transferler ve ören yeri giriş ücretleri  
¨ Amman Şehir turu , As Salt Türk Şehitliği gezisi  
¨ Petra Antik Kenti turu  
¨ Nebo Dağı ve Madeba turu  
¨ Wadi Rum jeep safari ve çöl turu  
¨ Kudüs Gezis , Lut Gölü turu  
¨ Tel Aviv Hayfa Turu  
¨ Yafa Turu  
¨ Programda belirtilen yerlerde alınacak 1 Öğle ve 1 Akşam yemeği 
¨ Türkçe rehberlik hizmeti 
¨ Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası ( COVID-19 KAMPSAMLI )  
 

 FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :   

• Israil Vize Servis Bedeli  250 TL (Yeşil pasaport sahipleri bu vizeden  
muaftır.)  (Vize alımı için gerekli evrakları belirten ek listeyi lütfen isteyiniz.) 

• Ürdün ayak bastı parası 60 USD (havalimanında varışta görevliler tarafından 
tahsil edilir.) 

• Programa dahil olmayan yemekler ve yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 
• Yerel bahşişler, Bölgelerde hizmet veren yabancı rehberler , şoförler ve otel 

çalışanları için tavsiye edilen min tutar kişi başı 750 TL’dir. Havalimanında ilk gün 
toplanır ve bölgelerde misafirlerimiz adına çalışanlara takdim edilir.  

• Yurt dışı çıkış harcı  ( 50TL ) 
• ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu 

nedeni ile tura katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını 
sağlamaktadır.( Toplam tutar üzerinden sigorta firması tarafından vize nedeniyle seyahat 
iptalinde %20, sağlık nedeniyle seyahat iptalinde %20 muafiyet uygulanmaktadır. Bununla 
birlikte bagaj kaybından, hasarına, hırsızlıktan, ferdi kaza teminatına kadar birçok ek teminatı 
barındırmaktadır.) İptal teminatında tur bedeli kişi başı 1000 euro ile sınırlıdır. 
Özel Seyahat güvence paketi ücreti ( İSTEĞE BAĞLI )   750  TRY  [  BU ÖZEL SİGORTA 
talebinizi Tur kaydı esnasında belirtmeniz şarttır] 
 
 
 
 

Önemli not: Size özel alacağımız İsrail vizesinde gümrük girişinde ve çıkışında pasaportunuza 
mühür basılmamaktadır. Alınacak olan vize, ilerleyen zamanlar içerisinde Arap ülkelerine 
gerçekleştirebileceğiniz seyahatlerinizde İsrail’e giriş-çıkış yapmanızdan dolayı sorun teşkil 
etmeyecektir. Bu özel vize işleminiz için gerekli formu, seyahat danışmanınızdan talep 
edebilirsiniz. (Formu, seyahat tarihinize 15 gün kalana kadar eksiksiz ve doğru bilgiler ile 
doldurarak seyahat danışmanınıza iletmeniz gerekmektedir. 


