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Tarih, Kültür ve Doğası ile 

AZERBAYCAN ve GÜRCİSTAN 
8-14 Temmuz / THY ile  

 

PROGRAM 

 

 

 

1.GÜN   İSTANBUL–BAKÜ  

08.07.2019–PAZARTESİ Saat 05:00’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde Prontotour kontuarında 

buluşma.Bilet,bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları’nın TK332 nolu tarifeli uçuş ile saat 

08.10’da Bakü’ye hareket ediyoruz.Yerel saat ile 12.00’de havalimanına varış. Gümrük ve pasaport işlemlerini 

tamamladıktan sonra havaalanında bizleri bekleyen otobüsümüze transfer oluyor ve panoramik şehir 

turumuzu başlıyoruz.Bakü Azerbaycan’ın doğusunda, Hazar Denizi’nin batı kıyısında Abşeron Yarımadası’nın 

güneybatısında yer alır. Buradaki ilk insan yerleşimleri M.Ö. 2000’lere dayanmaktadır. Kafkas coğrafyasına ait 

bu şehir; köklü bir geçmişe sahip olup, tarihi dokusu ve aynı zamanda modern mimarisiyle oldukça etkileyici 

ve güzel bir kenttir. Uzun yıllar Sovyetler Birliği'nin yönetiminde kalmasından dolayı Bakü’de birçok bina 

Sovyet mimari özelliklerini yansıtır. Aynı zamanda, İslami mimariyi de görebileceğiniz ender eserler yer alır. 

Şehir turumuza; İçeri Şehir adı verilen ve UNESCO Dünya Koruması Listesinde bulunan, duvarlarla çevrili eski 

şehir merkezini gezerek başlıyoruz. Shemakha Kapısı, Kız Kulesi, Şirvan Şah Sarayı turumuz sırasında 

göreceğimiz önemli eserlerden bazıları..Tur bitiminde otelimize otelimize transfer oluyoruz.Odaların alınması 

ve dinlenmek için serbest zaman. Geceleme otelimizde. 

 

 

2.GÜN   BAKÜ  

09.07.2019–SALI  Sabah kahvaltısının ardından rehberinizin bildireceği saatte üniversiteye transfer 

oluyoruz.Konferans bitiminde belirlenen saatte otele geri dönüş.Dinlenmek için serbest zaman.Akşam açılış 

ve  gala yemeği için otelden hareket.Gala yemeği sonrası otele yeniden dönüş.Geceleme otelimizde. 

 

 

3.GÜN   BAKÜ  

10.07.2019-ÇARŞAMBA Sabah kahvaltının ardından rehberinizin belirleyeceği saatte üniversiteye transfer 

ve konferans bitiminde belirlenen saatte otele geri dönüş.Dinlenmek için serbest zaman.Geceleme 

otelimizde. 
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4.GÜN   BAKÜ-SHEKI (GOBUSTAN&ATEŞGAH&SHAMKHI) 

11.07.2019-PERŞEMBE Erken  kahvaltının ardından odaların boşaltıması ve 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 

listesindeki Gobustan'a doğru yola çıkıyoruz.Burada geçmişi 40.000 yıl önceye dayanan kaya sanatının 

örneklerini görme ve fotoğraflama şansını bulacağız.Azerbaycan'ın İslamiyet öncesi geçmişinde önemli bir 

yer tutan ve hala kültürel birer çekim merkezi olan Ateşgah'ı (Ateş Tapınağı) ziyaret ediyoruz.Azerbaycan’ın 

İslamiyet öncesi geçmişinde önemli bir yer tutan ve hala inanların da ziyaret ettiği bu tapınakta 16. yy’dan 

kalma eserleri ve Zerdüşt kültürünü yakından tanıyacağız. Turumuzun ardından  Şeki'ye hareket.Yaklaşık 300 

km'lik yolculuğumuz boyunca Azerbaycan kırsalının doğa güzelliklerini görme ve fotoğraflama olanağı 

bulacağız. Şeki yolu üzerinde görmeden geçmememiz gereken Shamkhi'de kısa bir mola vereceğiz. Burada 

tarihi Juma (Cuma) Camii'ni ve Yedi Kubbe’yi ziyaret edeceğiz.Muhteşem manzarası ile bizi 

büyüleyecek Muganlı geçidinden geçerek Sheki'ye varacağız.Sheki'ye varışımızla birlikte şehir 

turumuza başlıyoruz. Sheki'de önce Sheki Han Sarayı’nı göreceğiz. Mimari olarak İran’daki sarayları andıran 

saray; ön cephesinde iki dev çınarla bizi selamlar,yapıda hiçbir çivi ve metal birleştirici 

kullanılmamıştır.Sarayın iç süslemesinde kullanılan vitraylar o dönemde Venedik’ten getirilmiştir”. Saray 

gezimizi tamamlayıp Tarih Müzesi’ne geçiyoruz. Sheki’de geçmişte Araplardan, Şirvanşahlar’a, İldenizler’den 

Gürcü Krallığı’na, Safeviler’den Osmanlı’ya kadar birçok farklı devlet hüküm sürmüştür. Şehir bu tarihi geçmişi 

sayesinde Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı tarafından 2016 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmiştir. 

Müzede sergilenen eserlerin yanı sıra müze binası da o dönemin tarihi yansıtmaktadır. Turumuzun 

bitiminde, yerel elişi ürünleri tezgahlarını ve şeker imalathanelerini ziyaret edeceğiz.Burada 

vereceğimiz serbest zaman sonrası, Otelimize yerleşip günün yorgunluğunu biraz üstümüzden atmaya 

çalışacağız. Geceleme otelimizde. 

 

 

5.GÜN   SHEKI-LAGODEKHİ-TİFLİS 

12.07.2019-CUMA  Erken  kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve Gürcistan'a geçiş yapmak 

üzere yola çıkıyoruz.Öğle saatlerinde Lagodekhi sınır kapısına varıyoruz.Bu noktada sınırda gümrük işlemlerinin 

ardından seyahatimizin Gürcistan ayağında bizimle birlikte olacak rehberimizle buluşuyor ve yeni 

otobüsümüze geçerek Tiflis'e doğru yola çıkıyoruz. Öğleden sonra Tiflis'e varıyor 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 dönemi camiler ve 

sinagogları bir arada görecek ve Tiflis'in dini ve kültürel zenginliğine ve hoşgörüsüne tanıklık 

edeceğiz. Gabriadze Kukla Tiyatrosu, Tiflis Saat Kulesi ve Gürcistan Müzesi de turumuz sırasında görülecek 

yerler arasında. Şehir turumuzu meşhur Rustaveli Bulvarı'nda Tiflis'in kozmopolitan atmosferini içimize çekerek 

tamamlayacağız. Tur bitiminde otelimize transfer ve odaların alınması.Dinlenmek için serbest 

zaman.Geceleme otelimizde. 

 

 

6.GÜN   TİFLİS(MTSHETA&GORI) 

13.07.2019-CUMARTESİ Sabah kahvaltı sonrası 3000 yıllık tarihi ile Gürcistan’ın 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. 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 geceleme otelimizde 

 

 

7.GÜN   TİFLİS-İSTANBUL 

14.07.2019-PAZAR  Sabah kahvaltı sonrası 10:00’a kadar odaların boşaltılması ve serbest 

zaman.Rehberimizin belirleyeceği saatte havalimanına transfer.Bileti,pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından 

Türk Hava Yolları’nın TK383 nolu tarifeli uçuşu ile saat 17:20’de İstanbul’a hareket.Yerel saat 18:55’de 

havalimanına varış ve turumuzun sonu 
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OTELLER VE FİYATLARIMIZ 

 

 

 

Şehirler Otellerimiz  

BAKÜ 
RICH HOTEL 4* 

http://www.richhotel.az 

SHEKI 
SHEKI PALACE HOTEL 4*  

https://shekipalacehotel.business.site 

TİFLİS 
CITY CENTER HOTEL 3* 

http://hotelcitycenter.tbilisihotels.website 

Fiyatlarımız   

İki Kişilik Odada Kişi Başı 649 EUR 

Tek Kişilik Oda  899 EUR  

 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 

 Türk Hava Yolları ile İstanbu-Bakü / Tiflis –İstanbul ekonomi sınıf gidiş dönüş uçak bileti 

 Havalimanı ve güvenlik vergileri 

 Belirtilen otellerde vb. Bakü’de 3 gece ,Sheki’de 1 gece ve Tiflis’de 2 gece toplam 6 gece oda 

kahvaltı konaklama 

 Konaklama ve şehir vergileri 

 Panoramik Bakü & Sheki ve Tiflis şehir turlar 

 Havalimanı-otel-havalimanı transferleri 

 Bakü’de otel-üniversite-otel transferleri 

 Özel araç ile şehirlerarası transferler 

 Azerbaycan’da programa dahil olan Gobustan & Ateşgah & Shamkhi turları 

 Gürcistan’da programa dahil olan Mtsheta ve Gori turları 

 Prontotour Türkçe rehberlik hizmeti (Bakü havalimanı karşılama) 

 Zorunlu seyahat sigortası 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 

 Kişisel ve ekstra harcamalar 

 Programa dahil olmayan extra organize edilecek olan gündüz ve gece turlar  

 Otel extralarınız  

 Öğle ve akşam  yemekleri 

 Dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her türlü hizmet 

 Müze ve ören yeri girişleri 

 Yurt dışı çıkış harcı  

 SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu nedeni ile 

tura katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını 

sağlamaktadır.( Seyahat iptali nedeniyle tazminat başvurularında uygulanacak sigortalı katılım 

payı(muafiyet) %15 oranındadır.Teminat detayları sigorta şartnamesinde yer almaktadır.. 

Bununla birlikte bagaj kaybından, hasarına,ferdi kaza teminatına kadar birçok ek teminatı 

barındırmaktadır.) İptal teminatında tur bedeli kişi başı 3000 euro ile sınırlıdır. 

 Seyahat güvence paketi ücreti tur bedeliniz ile orantılı olarak değişmektedir. 

 


