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Sizi ofisinize saatlerce bağlayan şey iş tutkusu mu yoksa 

bir türlü üstesinden gelemediğiniz problemler mi? Her 

şeyi kılı kırk yararcasına düşünmek zorunda kalmak hem 

iş veriminizi hem de hayattan keyif almanızı engelliyor 

olmalı. Artık bunları dert edip büyütmenize gerek yok. 

Çünkü yanınızda Azur Turizm & Organizasyon var.

Sevgili iş ortaklarımız,

Hakkımızda
• Firmanızın ya da kurumunuzun profesyonel tanıtım ve

reklama mı ihtiyacı var?

• Yaptığınız etkinlikleri arşiv ve haber amaçlı son teknolojik ekipmanlarla kayıt 

altına almak mı istiyorsunuz?

• Firmanızın ya da bölgenizin tarihi üzerine bir belgesel çektirmeyi mi aklınızdan 

geçiriyorsunuz?

• Bir açılış yapmaya ya da bir çalıştay veya kongre düzenlemeye mi karar verdiniz?

• Kültürel ve turistik bir gezi yapmayı ya da misafirlerinizle birlikte bir tekne turu 

yapmayı mı yapmayı düşünüyorsunuz?

• Kasko, kaza, tamir, sigorta gibi vakit alan işlerle uğraşmadan en donanımlı bir 

makam aracıyla sadece işinize odaklanıp yolunuza devam etme niyetinde misiniz?

• Firmanız ve kurumunuzun özel zamanlara ilişkin konsept projelere dair bir fikir 

mi gerekiyor?

Size her ne gerekiyorsa, Azur Turizm & Organizasyon’da o var. Deneyimli 

kadromuz, her alana özel uzman ekibimiz ve birikimimizi paylaştığımız 

referanslarımızla sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm oluyoruz. İşinizi bize 

bırakın, siz çayınızı yudumlayın!
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Kurumsal
Organizasyonlar
Kurumunuz çalışanları ile keyifli, huzurlu günler geçirmek, 

stresten uzak bir ortamda tatil yaparken de çalışmak ister 

misiniz? Azur Turizm & Organizasyon ile kurumunuza 

uygun en iyi konsepti beraber oluşturalım.

Toplantı yeri temini, piknik organizasyonları, kuruluş 

ve yıldönümü organizasyonları, kongre organizasyon 

hizmetleri, kokteyl ve lansman organizasyonu, ürün 

tanıtımları gibi kurumunuzun tüm organizasyonlarında 

uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Kurumunuzun bir parçasıymışız gibi hareket eden 

hizmet anlayışımızla düşlerinize tercüman oluyoruz. Tüm 

katılımcıları etkileyecek, kurumunuza özgün organizasyon 

alternatifleri sunuyoruz. Bunları yaparken bütçenizi 

fazla sarsmadan en uygun ve en etkili bir şekilde hizmet 

veriyoruz.
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Toplantı
Organizasyonları
Tüm organizasyonlarınızın basın bülteni tarafımızdan 

hazırlanarak isteğiniz doğrultuda basına ulaşması 

sağlanıyor. Tüm bu işler tamamen sizin isteğiniz ve 

fikirleriniz doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Sadece bizim 

düşlerimiz düşlerinize tercümanlık yapıyor.

Yapacağınız bir açılış töreni, çalıştay veya kurumsal 

toplantılarınız tüm teknik ekipmanlarımızla kayıt altına 

alınıyor. Tüm görüntüler deşifre edilerek istediğiniz hali ile 

tarafınıza teslim ediliyor.

 

Yabancı misafirlerinizin katıldığı toplantılar da unutulmadı. 

Anında gerçekleşecek simultane tercümelerle hiç eksiklik 

hissetmiyorlar. 
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Operasyonel
Araç Kiralama
Firmaların ve kurumların ihtiyaç duyduğu her türlü araç kiralama 

hizmeti vermekteyiz.

Şirketinizin ve kurumunuzun araç satın alma ve bakım-onarım 

maliyetlerini azaltmak, paranızı daha verimli başka yatırımlara 

kaydırabilmeniz için size süper bir teklifimiz var. Uzun dönemli 

araç kiralama hizmetimizle sizi büyük bütçeli harcamalarınızdan 

kurtarıyor, en uygun aracı tespit ederek, zamanınızı kendi işleriniz için 

kullanmanızı sağlıyoruz.

 

Büyük şirketlerin uzun zamandan beri tercih ettikleri bu cazip sistem 

sayesinde araçlarınıza dilediğiniz donanım ve ekipman desteği de 

sipariş edebiliyor, araçların bakım, onarım ve sigorta gibi zorunlu 

gereksinimleri ile de ilgilenmek zorunda kalmıyorsunuz. Böylece hem 

bu işler için gereken insan kaynağından tasarruf ediyor hem de kaza, 

onarım gibi araçların kullanılamadığı zamanlarda tahsis ettiğimiz 

yedek araçlarla işlerinize aksatmadan devam edebiliyorsunuz.

Makam otosundan hafif ticari araca, binek otomobilden minibüse, 

ihtiyacınız olan her türlü aracı on iki aydan kırk sekiz aya kadar makul 

fiyatlarla kiralayabilir, Azur Turizm & Organizasyon’un desteği ile 

sorunsuzca kullabilirsiniz.
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Tekne Turları
İstanbul Boğazı’ndaki gün batımının tarifsiz güzelliğinin, 

Kız Kulesi ile Galata’nın raks edişinin başka hiçbir yerde 

olmadığını biliyoruz.

Eşsiz bir boğaz turu için, istediğiniz kişi sayısına göre 

tekne tahsis ediyoruz. Keyfinizi bununla sınırlı bırakmıyor, 

dilerseniz misafirlerinize Boğaz’da konser keyfi 

yaşatıyoruz. Bu farkındalıkla sizi İstanbul’umuzun açık 

ya da saklı tüm güzellikleriyle, en huzurlu ve konforlu bir 

şekilde buluşturmak için kusursuz gezi organizasyonları 

düzenliyoruz.
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Turizm Taşımacılığı
Gruplara özel taleplerinizi de düşünerek şehir içi ve şehir 

dışı gezi, tur, özel günler, seminer, toplantı vb. her türlü 

organizasyonlarınızda en kısa sürede ve en uygun fiyata 

alternatif araç seçeneklerini hizmetinize sunuyoruz. Uzman, 

deneyimli, güvenli kadromuz ile siz misafirlerimize, huzurlu ve 

keyifli bir seyahat sağlıyoruz.

Yurtiçi, şehirlerarası ve şehir iç gezileri için konforlu, güvenli 

araç ve tecrübeli personelimizle taşımacılık hizmeti veriyoruz. 

Gezileriniz için otobüs, minibüs, midibüs seçenekleri ile hizmet 

veriyoruz. Eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu tüm gezi 

organizasyonlarımıza uzman rehber ve araç temin ediyoruz.
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Kültür Sanat
Hizmetleri
Kamu kurumlarının görev alanları içerisindeki halkın kültürel ve 

sanatsal etkinliklerden yararlanabilmesini kolaylaştırmak için 

yürüttükleri önemli faaliyetlerden birisi de organizasyonlardır.

Organizasyonlar kapsamında gerçekleştirdiğimiz bazı etkinlikler;

•   Tiyatro

•   Festival

•   Sinema

•   Konser

•   Sergi

•   Şenlik

•   Açık Hava Sineması 

•   Gezi, Yaz Kampları 

•   Seminer

•   Sempozyum

•   Ramazan Etkinlikleri

•   Anma Etkinlikleri
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Prodüksiyon
Hizmetleri
Basın toplantılarınızı, sosyal, siyasi ve kültürel etkinliklerinizi 

kaydederek arşivliyor, bu etkinliklerinizden haber veya tanıtım 

amaçlı filmler hazırlıyoruz. Dilerseniz etkinliğinizi canlı 

yayınlarla geniş kitlelere ulaştırıyoruz. 

Geceyi gündüze ekliyor, canla başla çalışıyorsunuz. Mesai saati, 

paydos vakti, tatil günü gibi kavramların hayatınızda yeri yok. 

Uğraşıp didiniyor, her şeyin en iyisini başarmaya çalışıyorsunuz. 

Ancak emeğinizin karşılığını tam olarak alabilmeniz için toplumu 

bunlardan haberdar etmeniz gerekiyor. Tüm ürettiklerinizin 

tanınıp bilinmesini sağlamak için profesyonel çözümlere 

ihtiyacınız var. Biz sizin yerinize her şeyi planladık bile. 

Kurumunuzu, ürün ve hizmetlerinizi en yeni fikirler ve sınırsız 

teknik imkanlarla etkili biçimde hedef kitlenize duyuruyoruz. 

Reklam ve tanıtım filmlerinizin konseptinden set kurulumuna, 

çekiminden seslendirilmesine kadar tüm aşamalarda 

profesyonel kadromuz işin titizlikle takipçisi oluyor. 
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İstanbul Turları
Dünyanın en büyüleyici şehirlerinden biri olan İstanbul 

ve İstanbul Boğazı; misafirlerini selamlayan Haliç’i, aşk 

hikâyelerine konu olmuş Üsküdar’ın incisi Kız Kulesini, 

17.yüzyılda Hazerfen Ahmet Celebi’nin uçuşuna şahit olan 

Galata Kulesini, fetihlere sahne olmuş Rumeli Hisarı  ve Anadolu 

Hisarını, yalılarını saraylarını tüm ihtişamıyla bizlere sergiler.

İstanbul boğazının en şık Teknelerinde, alanında uzman tarihçi 

rehberler ve lezzetli menüler eşliğinde unutulmaz bir boğaz turu 

yaşamanız için Azur Turizm & Organizasyon’u aramanız yeterli 

olacaktır.

 

İSTANBUL BOĞAZINDA SUNDUĞUMUZ HİZMETLER;

• Vip Yat Kiralama

• Tekne Kiralama

• Boğaziçi Rehberlik Hizmetleri

• Teknede Düğün, Nişan, Organizasyonları

• İftar Programları

• Kahvaltı Programları

• Şirket Yemekleri
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Çanakkale, görmek ve gezmek için öncelik verilmesi gereken şehirlerimizden biri. 

Bu şehirde gezerken Çanakkale’nin tarihi önemini daha yakından hissedecek, sahip 

olduğumuz değerlere ve anılarımıza daha çok sarılmak isteyeceksiniz.

Program : Saat 00.30’da misafirlerimizin belirlediği noktada buluşma ve Çanakkale 

şehitliğine hareket ediyoruz. 6 saatlik yolculuğun ardından Çanakkale şehitliğine 

ulaşıyoruz. Eceabat’ta yapacağımız sabah kahvaltısının ardından Çanakkale şehitlik 

ziyaretimize  ilk olarak Sultan Abdulhamid ve Sultan Abdulmecid tarafından 

yaptırılıan hamidiye ve mecidiye tabyalarını gezerek başlıyoruz. Ardından kilitbahir 

kalesini görüp Seyid on başının savaşın seyrini değiştirdiği ve 220 kililoluk dev 

mermiyi tek başına kaldırarak düşman gemilerini bozguna uğratığı alanı görüp aziz 

şehitlerimiz yaralarının sarıldığı sargı yeri şehtliğini ziyaret ediyoruz. Ardından alçı 

tepe köyü ve çanakkale şehitleri anısına dikilen anıtı ziyaret edip öğle yemeği için 

Morto Koyu’nda mola veriyoruz. Ardından sırasıyla 57. Alay şehitliği, Arıburnu ve 

Conk Bayırını gezdikten sonra İstanbul’a dönüş için hareket ediyoruz.

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER;

• Sabah Kahvaltısı

• Öğle Yemeği

• Akşam Yemeği

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler

• Rehberlik Hizmetleri

• Transferler

• Konaklama Hizmetleri

Çanakkale
Şehitlik Ziyareti
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Akşemsettin
 

Türbesi (k
.s)

Abant - Göynük
Göynük / Akşemsettin Hz Türbesi
/ Abant Gölü

Her mevsim farklı bir güzellik sunan Abant gölü ve hala osmanlı adetlerinin 

yaşatıldığı şirin kasaba Göynük, İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropolun tam 

ortasında kalmış saklı cennetlerimizdir. Bunaltıcı şehir hayatına kısa bir mola için 

Abant ve Göynük sizleri bekliyor.

Sabah saat 07.00’de misafirlerimizin belirlediği noktada buluşma ve Göynük’e 

hareket. 3 saat yolculuğumuzun ardından Göynük’e ulaşıyoruz. Göynükte ilk 

olarak bu şirin kasabanın manevi büyüğü Akşemseddin hazretlerinin kabrini 

ziyaret ederek başlıyoruz sonrasında 1331 – 1335 yıllarında inşaa edilen Gazi 

Süleyman Paşa Camini gezip, Hacı Bayram Velinin diğer talebesi olan Ömer Sikkin 

hazretlerinin kabrini ziyaret ediyoruz. Ardından kurtuluş savaşının anısına inşa 

edilen zafer kulesinden Göynük’e kuşbakışı bakıp fotoğraf çekmek için serbest 

zaman veriyoruz. Ardından Göynük’e ait yöresel lezzetlerin tadına bakmak için 

restaurantımıza hareket ediyoruz. Yemeğin ardından Abant’a hareket edip 1 saat 

sonra Abant Gölüne ulaşıyoruz. Gölde yürüyüş için vereceğimiz molanın ardından 

İstanbul’a dönüş için yola koyuluyoruz.

 

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER;

• Sabah Kahvaltısı

• Öğle Yemeği

• Akşam Yemeği

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler

• Rehberlik Hizmetleri

• Konaklama Hizmetleri
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Eski Camii

Edirne
Selimiye Cami / Eski Cami
Üç Şerefeli Cami / Eski Saray ve Çevresi
II. Beyazıt Külliyesi

Kuruluşu ilk çağlara dayanan Roma’dan Osmanlı’ya ve günümüze kadar uzanan tarihi 

Edirne; hanları, hamamları, bedestenleri, külliyeleri, camileri ve Roma döneminden 

kalan eserleri ile sizleri bekliyor.

 Program : Sabah saat 07.00’de misafirlerimizin belirlediği noktada buluşma ve 

Edirne’ye hareket ediyoruz. 3,5 saatlik yolculuğun ardından Edirne’ye ulaşıyoruz. İlk 

olarak Meriç nehri kenarında sabah kahvaltımızı alıp Edirne gezimize başlıyoruz. 

Mimar Sinan’ın “ustalık eseri” yapısı çinileri ve hat işçiliği ile kusursuzluğun simgesi 

Selimiye Camiini geziyoruz, ardından II. Murat tarafından yaptırılan Üç Şerefeli Camiini 

gezip ardından Eski Camiyi gezip meşhur badem ezmesi, meyve sabunları, süs 

süpürgelerini bulabileceğimiz Ali Paşa Çarşısında serbest zaman verip sonrasında 

Selimiye Camii’nin gölgesinde meşhur edirne ciğerinin tadına bakmak için öğle 

yemeğine geçiyoruz. Ardından Eski Saray kalıntıları, Kırkpınar Er Meydanı, Adalet 

Kasrı, Kanuni ve Fatih Köprüleri, Balkan Savaşı Şehitliği’nin bulunduğu ve Tunca’nın 

ayrılan iki kolu arasında yer alan Eski Saray ve Çevresi,II. Beyazıt’ın inşa ettirdiği ve 

içinde cami, medrese, şifahane, tabhane ve aşevinin bulunduğu Beyazıt Külliyesini 

gezdikten sonra İstanbul’a dönüş için hareket ediyoruz.

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER;

• Sabah Kahvaltısı

• Öğle Yemeği

• Akşam Yemeği

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler

• Rehberlik Hizmetleri

• Konaklama Hizmetleri
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Uçhisar

Kapadokya
Göreme / Uçhisar / Ürgüp
/ Avanos / Derinkuyu

Masallar diyarı, güzel atlar ülkesi Kapadokya... 

Volkanik lavların akarsular tarafından aşındırılması

sonucu milyonlarca yılda oluşan peribacaları, insanların korunma 

amaçlı yaptıkları yeraltı şehirleri, kaya evleri, kiliseleriyle Kapadokya 

sizleri bekliyor.

1.Gün UÇHİSAR / GÖREME / PAŞABAĞLARI

               / ZELVE/ DEVRENT

2.Gün DERİNKUYU / ÜRGÜP / AVANOS / İSTANBUL

 

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER;

• Sabah Kahvaltısı

• Öğle Yemeği

• Akşam Yemeği

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler

• Balon Turları

• Rehberlik Hizmetleri

• Transferler

• Konaklama Hizmetleri
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Ulu Camii

Bursa
Cumalıkızık / Ulu Cami / Yeşil Türbe 
Emir Sultan Camii / Türbeler

Dünyanın kaderini bahrında büyüten şehir, Dünyayı 600 yıl yöneten medeniyetin 

beşiği Bursa... Orhan ve Osman Gazisiyle, Emir Sultanıyla, Ulu Camisiyle, Yeşil 

Türbesiyle ve daha bir çok tarihi yapısıyla Bursa sizleri bekliyor.

Program : Sabah saat 07.00’de misafirlerimizin belirlediği noktada buluşma 

ve Bursa’ya hareket ediyoruz. 3,5 saatlik yolculuğun ardından Bursanın’nın 

500 yıllık Osmanlı köyü ve Unesco tarafından koruma altına alınan Cumalıkızık 

köyünde kahvaltımızı alıp sonrasında yöresel ürünlerin satıldığı çarşıda serbest 

zaman veriyoruz. Ardından şehir merkezine hareket ederek turumuza bir Hüsn-i 

Hat müzesi olan Ulu Camii ile başlıyoruz. Ardından Emir Sultan hazretlerinin 

türbesin ziyaret edip, yeşil çinileri ile meşhur Yeşil Türbeyi ziyaret ettikten 

sonra Bursa’nın meşhur iskenderinden yemek için restauranta geçiyoruz. Öğle 

yemeğinin ardından Osmanlı’nın kurucusu Osman bey ve Orhan beyin türbeleri, 

Tophaneden eşsiz Bursa manzarası, II.Murat, Hüma Hatun, Cem Sultan, ve 

Şehzade Mehmetin ve Üftâde Hazretlerinin kabirlerini ziyaret ettikten sonra 

İstanbul’a dönüş için yola koyuluyoruz.

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER;

• Sabah Kahvaltısı

• Öğle Yemeği

• Akşam Yemeği

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler

• Rehberlik Hizmetleri

• Konaklama Hizmetleri
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Karatay Medresesi

Konya (Şeb-i AruS)
Mevlana Müzesi / Şems-İ Tebrizi Türbesi
Alâeddin Tepesi / Karatay Medresesi

Büyük İslam düşünürü, gönül insanı, çağları aşan felsefesiyle Mevlana hazretleri 

sizleri Konya’ya davet ediyor. Her yıl aralık ayında düzenlenen Şeb-i arus Mevlana 

Hazretlerini anma törenleri için biz hazırız. Ya siz...

Program: Saat 22.00’da misafirlerimizin belirlediği noktada buluşup Konya’ya hareket 

ediyoruz. ,8 saatlik yolculuğun ardından tüm Dünya’ya nam salmış olan Hz. Mevlana 

Müzesi ile gezimize başlıyoruz. Müze içerisinde bulunan derviş hücreleri, Hürrem 

Paşa, Sinan Pasa, Fatma Hatun ve Hasan Pasa türbeleri yanında semahane ve mescit 

bölümleri ile Mevlâna hazretlerinin türbesini ve aile fertlerinin mezarlarını ziyaret 

edip, avluya çıkıyoruz. Avludaki Yavuz Sultan Selim’in 1512 yılında yaptırdığı üzeri 

kapalı şadırvan ile “Seb-i Arûs” havuzu ve selse bil adı verilen çeşme ile Mevlana 

müzesindeki gezimizi tamamlıyoruz. Ardından Alâeddin Camii, Sultanlar Türbesi, 

Sultanlar Namazgâhı, İkinci Kılıçaslan Köşkünü gezip, 649 yılında inşa edilen Karatay 

Medresesini, Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından, hadis ilmi öğretilmek üzere 

663’de yaptırılan ince minare medresesini ziyaret edeceğiz. Sema töreninin ardından 

sonrasında Şems- i Tebriz’i Türbesini ziyaret edip alışveriş için serbest zaman 

veriyoruz. Ardından İstanbul’a hareket ediyoruz.

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER;

• Sabah Kahvaltısı

• Öğle Yemeği

• Akşam Yemeği

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler

• Rehberlik Hizmetleri

• Transferler

• Konaklama Hizmetleri
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Şems-i Tebrizi Türbesi

Alâeddin Tepesi
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Bakacak Tepesi

Safranbolu
Amasra - Yörükköyü - Güneş Saati
Bakacak Tepesi - Fatih Camii
Mencilis (Bulak) mağarası - seyir terası

Safran çiçeği ile ünlü Safranbolu, tarihi otelleri, evleri ile eşsiz cazibesiyle herkesi 

kendine çekiyor. Safranbolu turlarımızla yörenin tarihi ve turistik yerleri hakkında 

profesyonel rehberler eşliğinde eşsiz bilgiler edineceksiniz. 1700-1800 yıllarından 

kalma tarihi konaklar arasında sizleri geçmişe götürecek çok özel bir tur 

programı sizleri bekliyor.

1.Gün SAFRANBOLU, YÖRÜKKÖYÜ, 

 CİNCİ HAN, KÖPRÜLÜ CAMİ, 

 GÜNEŞ SAATİ, HIDIRLIK TEPESİ,  

 KAYMAKAMLAR EVİ, DEMİRCİLER VE 

 BAKIRCILAR ÇARŞISI, MENCİLİS (BULAK) MAĞARASI

               SEYİR TERASI

2.Gün AMASRA, BARTIN, BAKACAK TEPESİ,

 AMASRA KALESİ, FATİH CAMİ, İSTANBUL

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER;

• Sabah Kahvaltısı

• Öğle Yemeği

• Akşam Yemeği

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler

• Rehberlik Hizmetleri

• Konaklama Hizmetleri
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Amasra

Yörük Köyü



36 Yaşamın özü huzur...

Etnografya Müzesi

ANKARA
Anıtkabir - Kurtuluş Savaşı Müzesi
Aslanlı Yol - Anadolu Medeniyetler Müzesi 
Eski Meclis - Etnoğrafya Müzesi
Atatürk Orman Çiftliği

Gece belirtilen yerlerde saat 01:00’da buluşarak Ankara’ya hareket ediyoruz. 

Sabah erken saatlerde aldığımız kahvaltı sonrası, şehrin simgesi olan Anıtkabir 

ile başkentimizi gezmeye başlıyoruz. Anadolu arkeolojik eselerinin paleolitik 

çağdan başlayarak günümüze kadar kronolojik olarak sergilendiği, dünyanın sayılı 

müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni geziyoruz. Daha sonra 

Eski Meclis’e (1. Meclis Binası) geçiyoruz. Ulus semtinde bulunan ve Kurtuluş 

Savaşı Müzesi olarak kullanılan I.Meclis Binası ve I. Meclis Binasına 100 metre 

uzaklıkta bulunan II. Meclis Binasını ziyaret ediyoruz. Daha sonra öğle yemeği için 

restaurantımıza geçiyoruz.

Öğle yemeğinden sonra, Atatürk’ün 5 Mayıs 1925 yılında, Ankara’da modern bir 

çiftlik kurulması için verdiği talimat ile kurduğu Atatürk Orman Çiftliği ve Atatürk 

Evi’ni gezip İstanbula Hareket ediyoruz.

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER;

• Sabah Kahvaltısı

• Öğle Yemeği

• Akşam Yemeği

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler

• Rehberlik Hizmetleri

• Konaklama Hizmetleri

• Transfer
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Kurtuluş Savaşı Müzesi

Anadolu

Medeniyetler Müzesi



Yurtdışı Turlar





40 Yaşamın özü huzur...

Lut Gölü

Kudüs
Tel Aviv / Kudüs / El Halil / Eriha 
Lut Gölü / Beytüllahim / Yafa

Kutsalların başkenti, semalara yükselişin ve Mirac’ın ilk basamağı, 

Peygamberlerin, Allah dostlarının, Hak aşıklarının, mutasavvıfların durağı, 

dünyanın göz bebeği bir şehir Kudüs, ilahi dinlerin ve medeniyetlerin kesiştiği 

bir mekan olan Kudüs siz değerli misafirlerini beklemekte.

1.Gün İSTANBUL / TEL AVİV / KUDÜS

2.Gün KUDÜS

3.Gün EL HALİL / BEYTLAHM / ERİHA / LUT GÖLÜ

4.Gün KUDÜS / TEL AVİV / İSTANBUL

Tura Dahil Hizmetler;

• 4* Otelde iki kişilik odalarda konaklama

• Açık büfe sabah kahvaltısı

• Akşam yemeği (3 adet)

• İsrail vizesi ve servis ücreti

• Programda belirtilen tüm gezi ve ziyaretler

• Rehberlik hizmeti

Tura Dahil Olmayan Hizmetler;

• Şahsi harcamalar

• Otel ekstraları

• Öğle yemekleri

• Yurt dışı çıkış fonu
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Tel Aviv

Yafa



42 Yaşamın özü huzur...

Travnik

Bosna Hersek
Saraybosna / Mostar / Travnik
/ Blagay / Poçiteli

Devlet-i Aliye’nin emaneti olan Bosna Hersek Avrupa’nın ortasında Osmanlı 

havasını solumak; geçmişin ince ve zevkli sanat ruhunu yansıtan eserlerini 

görmek istiyenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yerdir.

1.Gün (Perşembe) İSTANBUL / SARAYBOSNA

2.Gün (Cuma)                 MOSTAR / BALAGAY

   POÇİTELİ

3.Gün (Cumartesi) TRAVNİK / SARAYBOSNA

4.Gün (Pazar)  TÜNEL / VRELO BOSNA                                                  

SARAYBOSNA / İSTANBUL

Tura Dahil Hizmetler;

• 4* Otelde iki kişilik odalarda konaklama

• Açık büfe sabah kahvaltısı

• Öğle yemeği (4 adet)

• Akşam yemeği (3 adet)

• Programda belirtilen tüm gezi ve ziyaretler

• Rehberlik hizmeti

Tura Dahil Olmayan Hizmetler;

• Şahsi harcamalar

• Otel ekstraları

• Yurt dışı çıkış fonu

• Türk Havayolları uçak bileti
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Saraybosna

Blagay



44 Yaşamın özü huzur...

Struga

Makedonya - Kosova
Üsküp / Priştina / Prizen / Kalkandelen
Struga / Ohri / Manastır

Camileri, Hanları, tarihi çarşısı ile Balkanlar’daki Osmanlı mirasının günümüzdeki en önemli 

örneklerinden olan ve Osmanlı’ya yetiştirdiği devlet ve ilim adamları ile ünlü Yahya Kemal’in 

“Üsküp ki Yıldırım Beyazıt Han diyarıdır, Evlad-ı Fatihan’a onun yadigârıdır” diye vasfettiği 

Üsküp ve diğer Makedonya ve Kosova şehirleri sizleri beklemekte.

1.Gün    İSTANBUL / ÜSKÜP

2.Gün ÜSKÜP / PRİZEN / PRİŞTİNA / ÜSKÜP

3.Gün ÜSKÜP / KALKANDELEN

 STRUGA / OHRİ

4.Gün    OHRİ / MANASTIR / ÜSKÜP / İSTANBUL

Tura Dahil Hizmetler;

• 4* veya 5* Otellerde iki kişilik odalarda konaklama

• Açık büfe sabah kahvaltısı

• Akşam yemeği (3 adet )

• Ohri gölünde tekne turu

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler

• Rehberlik hizmetleri

Tura Dahil Olmayan Hizmetler;

• Şahsi harcamalar

• Otel ekstraları

• Yurt dışı çıkış fonu

• Uçak Bileti
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Priştina

Prizen



46 Yaşamın özü huzur...

Petra

Ürdün
Amman / Mute / Ölüdeniz / Petra

2 bin yıllık bir sırrı saklıyor Ürdün çölleri. Sapasağlam ama insansız evler gülkurusu 

rengindeki kayalara oyulmuş dev binalar ile Petra, Ürdün‘ün derinlerinde tarihi şehir, 

Petra Unesco tarafından 2007 yılında dünya mirası listesine alınmış ve ayrıca dünyanın 

7 harikasından biri olarak kabul edilmiş bir yerdir.

1.Gün (Perşembe) İSTANBUL / AMMAN

2.Gün (Cum a)                MUTE / ÖLÜDENİZ 

   PETRA

3.Gün (Cumartesi) PETRA / AMMAN

4.Gün (Pazar)  TÜRK ŞEHİTLİĞİ                       

   SAHABE KABİRLERİ

5.Gün (Pazartesi) AMMAN / İSTANBUL

Tura Dahil Hizmetler;

• 4* Otelde iki kişilik odalarda konaklama

• Açık büfe sabah kahvaltısı

• Öğle aparatifi (2 adet)

• Petra öğle yemeği (1 adet)

• Akşam yemeği (3 adet)

• Petra giriş ücreti (75 $)

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler

• Rehberlik hizmetleri

Tura Dahil Olmayan Hizmetler;

• Şahsi harcamalar

• Otel ekstraları

• Yurt dışı çıkış fonu

• Türk Hava Yolları uçak bileti
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Amman

Ölüdeniz



48 Yaşamın özü huzur...

Girne

Kıbrıs
Lefkoşa / Gazimağusa / Girne

Kıbrıs; doğal güzellikleri, dost canlısı insanları, tertemiz ve 

bozulmamış muhteşem doğası, kilometrelerce uzunluğundaki 

kıyı şeridindeki altın kumsalları ve görkemli tarihi ile sizleri 

bekliyor.

1.Gün   İSTANBUL / LEFKOŞA

   GAZİMAĞUSA / GİRNE

1.Gün   GİRNE / LEFKOŞA / İSTANBUL

 

Tura Dahil Hizmetler;

• 4* Otelde iki kişilik odalarda konaklama

• Açık büfe sabah kahvaltısı

• Öğle yemeği (2 adet)

• Akşam yemeği (1 adet)

• Programda belirtilen tüm gezi ve ziyaretler

• Rehberlik hizmeti

Tura Dahil Olmayan Hizmetler;

• Şahsi harcamalar

• Otel ekstraları

• Uçak bileti

NOT: T.C vatandaşları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine

nufüs cüzdanı ile giriş yapabilmektedir.
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Lefkoşa

Gazimağusa



50 Yaşamın özü huzur...

Cordoba

Endülüs  (İspanya)
Madrid / Cordoba / Granada / Toledo

Tarih boyunca sanatçılara ilham vermiş medeniyetin beşiği olan Endülüs; avluları, 

bahçeleri ve havuzları ile tüm zamanların en etkileyici mimarisine sahip Elhamra 

Sarayı ile Granada, Batı İslam Sanatı’nın en etkili yapılarından biri olan Mezquita ile 

Cordoba keşfedilmek için siz değerli misafirlerini bekliyor.

1.Gün (Perşembe)       İSTANBUL / MADRİD

2.Gün (Cuma)                       CORDOBA / GRANADA

3.Gün (Cumartesi)                   GRANADA

4.Gün (Pazar)                      GRANADA / TOLEDO

         MADRİD / İSTANBUL

Tura Dahil Hizmetler;

• 4* Otelde iki kişilik odalarda konaklama

• Açık büfe sabah kahvaltısı

• Öğle aparatifleri

• Programda belirtilen tüm gezi ve ziyaretler

• Rehberlik hizmeti

Tura Dahil Olmayan Hizmetler;

• Şahsi harcamalar

• Otel ekstraları

• Müze giriş ücreti (40 € El Hamra Sarayı +

Kurtuba Cami + Roger Garudy’nin müze evi)

• Akşam yemeği

• İspanya vizesi ve servis ücreti 

• Yurt dışı çıkış fonu 

• Türk Hava Yolları uçak bileti
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Madrid

Toledo



52 Yaşamın özü huzur...

Amsterdam

Benelüx
Paris / Brüksel / Brugge / Amsterdam

Asil şehirler, boyunlarında atkı ile dolaşır, İklimleri ne kadar soğuk olsa da, insanın içini ısıtır 

bu şehirler. Karlar usul usul yağarken sokaklarda yürümek huzur verir insana. Patika yollar, 

şirin kafeler, spot ışıklandırmalar, naif binalar ve güzel kokular hepsi sizi kendisine çeker

1.Gün  İSTANBUL / PARİS 

2.Gün PARİS 

3.Gün PARİS / BRÜKSEL

4.Gün   BRÜKSEL / BRUGGE / AMSTERDAM

5.Gün AMSTERDAM / İSTANBUL

Tura Dahil Hizmetler;

• 3* veya 4* Otelde iki kişilik odalarda konaklama  

• Açık büfe sabah kahvaltısı

• Panoramik şehir tanıtım turu 

(Paris - Brüksel - Brugge - Amsterdam)

• Eiffel kulesi 2 kat çıkış ücreti

• Eiffel Kulesi + Notre Dame Kadetrali

+ Ressamlar Tepesi turu

• Seine nehiri ve Amsterdam’da tekne turu

• Volendam & Marken Gezisi

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler

• Rehberlik hizmetleri

Tura Dahil Olmayan Hizmetler;

• Şahsi harcamalar

• Otel ekstraları

• Öğle ve Akşam yemekleri

• Vize Ve Yurt dışı çıkış fonu

• Uçak bileti
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Paris

Brugge



54 Yaşamın özü huzur...

Milano

İtalya
Roma / Vatikan / Floransa
/ Pisa / Venedik

Asil şehirler, boyunlarında atkı ile dolaşır, İklimleri ne kadar soğuk olsa da, 

insanın içini ısıtır bu şehirler. Karlar usul usul yağarken sokaAklarda yürümek 

huzur verir insana. Patika yollar, şirin kafeler, spot ışıklandırmalar, naif binalar ve 

güzel kokular hepsi sizi kendisine çeker.

1.Gün    İSTANBUL / ROMA 

2.Gün VATİKAN

3.Gün ROMA / FLORANSA / PİSA

4.Gün    VENEDİK

5.Gün VENEDİK / MİLANO / İSTANBUL

Tura Dahil Hizmetler;

• 3* veya 4* Otelde iki kişilik odalarda konaklama  

• Açık büfe sabah kahvaltısı

• Programda belirtilen tüm gezi ve ziyaretler

• Rehberlik hizmeti

Tura Dahil Olmayan Hizmetler;

• Şahsi harcamalar

• Otel ekstraları

• Müze ve Ören yerleri giriş ücreti 

• Gondol turu

• Öğle ve Akşam yemekleri

• Vize

• Yurt dışı çıkış fonu 

• Uçak bileti



55www.azur.com.tr

Floransa

Venedik



56 Yaşamın özü huzur...

Vişegrad

Orta Avrupa
Prag / Viyana / Budapeşte / Vişegrad
/ Sentedre / Estergon

Baltık Denizi ile Adriyatik Denizi’nin arasında, Orta Çağ’ın hala hüküm sürdüğünü 

düşündüren toprakların adıdır Orta Avrupa. Tarih zengini şehir Prag, Budin ile 

Peşte’nin buluşma noktası Budapeşte, Geçmiş mirasını büyük bir gururla taşıyan, 

müziğin ve sanatın dünyadaki başkenti olarak adlandırılan Viyana siz değerli 

misafirlerini beklemekte.

1.Gün İSTANBUL / PRAG

2.Gün PRAG / VİYANA / BUDAPEŞTE

3.Gün BUDAPEŞTE

4.Gün SENTEDRE / VİŞEGRAD / ESTERGON 

 BUDAPEŞTE / İSTANBUL

Tura Dahil Hizmetler;

• 4* Otelde iki kişilik odalarda konaklama

• Açık büfe sabah kahvaltısı

• Akşam yemeği (3 adet)

• Tuna nehrinde tekne turu

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler

• Rehberlik hizmetleri

Tura Dahil Olmayan Hizmetler;

• Şahsi harcamalar

• Otel ekstraları

• Vize

• Yurt dışı çıkış fonu

• Uçak bilet
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Prag

Budapeşte



58 Yaşamın özü huzur...

Rusya (Beyaz Geceler)
Moskova / St. Petersburg

İhtişamlı Şehir St. Petersburg Büyüleyici görüntüsü ile pırıltılı, edebi, bir el hamlesi 

kadar yakın, asırlar kadar uzak, Sibirya kadar soğuk, içine girince kalpler dolusu 

sıcak.

1.Gün   İSTANBUL / MOSKOVA

2.Gün   MOSKOVA

3.Gün   MOSKOVA / ST. PETERSBURG

4.Gün   ST. PETERSBURG

5.Gün   ST. PETERSBURG

6.Gün   ST. PETERSBURG / İSTANBUL 

Tura Dahil Hizmetler;

• 4* Otelde iki kişilik odalarda konaklama

• Açık büfe sabah kahvaltısı

• Akşam yemekleri

• Programda belirtilen tüm gezi ve ziyaretler

• Müze giriş ücretleri

• Rehberlik hizmeti

• Pulkova Hava Yolları  Moskova / St. Petersburg uçak bileti

• Yurt dışı çıkış fonu

• Türk Havayolları uçak bileti

Tura Dahil Olmayan Hizmetler;

• Şahsi harcamalar

• Otel ekstraları
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Moskova

St. P
etersburg



60 Yaşamın özü huzur...

Marakeş

Fas
Kazablanka / Marakeş / Suveyre
/ Verzazes

Heyecan veren doğası, egzotik ve gizemiyle diğer Afrika 

ülkelerinden farklı olan Fas, Akdeniz ve Atlas Okyanusu’na sahili 

bulunan Renkli kentlerin diyarıdır.

1.Gün İSTANBUL / KAZABLANKA / MARAKEŞ

2.Gün MARAKEŞ / SUVEYRE / MARAKEŞ

3.Gün MARAKEŞ / VERZAZES / MARAKEŞ

4.Gün    MARAKEŞ / KAZABLANKA / İSTANBUL

Tura Dahil Hizmetler;

• 3* veya 4* Otelde iki kişilik odalarda konaklama  

• Açık büfe sabah kahvaltısı

• Programda belirtilen tüm gezi ve ziyaretler

• Rehberlik hizmeti

• Air Arabia uçak bileti

Tura Dahil Olmayan Hizmetler;

• Şahsi harcamalar

• Otel ekstraları

• Öğle ve Akşam yemekleri

• Yurt dışı çıkış fonu
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Kazablanka

Verzazes



62 Yaşamın özü huzur...

Dubai
Birleşik Arap Emirliklerinin en ihtişamlı şehri Dubai, Orta 

Doğunun Venedik’i unvanına sahiptir. Bu şehirde her şey 

son derece lüks ve göz kamaştırıcıdır. Bir tarafınızda çöl bir 

tarafınızda deniz varken gökdelenlerin arasında dolaşmak siz 

değerli misafirlerimiz için çok farklı bir deneyim olacaktır.

1.Gün İSTANBUL / DUBAİ

2.Gün DUBAİ (Tekne turu)

3.Gün DUBAİ (Burj Khalifa / Çölde Safari)

4.Gün DUBAİ / İSTANBUL

Tura Dahil Hizmetler;

• 4* Otelde iki kişilik odalarda konaklama

• Açık büfe sabah kahvaltısı

• Safari turu (Akşam yemekli)

• Tekne turu (Akşam yemekli)

• Burj Khalifa çıkış bileti

• Vize

• Programda belirtilen tüm gezi ve ziyaretler

• Rehberlik hizmeti

Tura Dahil Olmayan Hizmetler;

• Şahsi harcamalar

• Otel ekstraları

• Yurt dışı çıkış fonu

• Uçak bileti 
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Yaşamın özü huzur...

Mahmutbey Mh. Devekaldırımı Cad. Vizyon Plaza No: 4-6  Kat:4  Daire: 20   Bağcılar / İSTANBUL
      Tel: 0212 556 12 32   Fax: 0212 556 12 10  Web: www.azur.com.tr


