
 



Ahmet Yesevi Türklerin manevi hayatına asırlarca hükmeden, Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu; 
Arslan Baba'dan teslim aldığı emaneti insanlara "Hikmet" leri aracılığıyla damla damla özümseten; 
kutsal emaneti Horasan Erenleri ile dünyanın dört bir bucağına ulaştıran; Türk diliyle yazdığı 
hikmetleriyle dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesine büyük katkısı olan "Pir-i Türkistan" büyük Veli öncü 
şair. 

1. Gün (28 Nisan) : İSTANBUL – ALMATI(KAZAKISTAN) 20:35 

04:40 +1 
Bugün İstanbul Havalimanı’nda EJDER TURIZM kontuarında saat 17:00’de rehberimiz 

ve yetkililer ile buluşuyoruz. Check-in işlemlerimizi takiben pasaport kontrolünden 

geçerek TÜRK HAVA YOLLARI tarifeli seferi ile Almatı yolculuğumuz başlıyor. Gecemiz 

uçakta geçiyor. 

OTEL : KAZZHOL ALMATY 

 
2. Gün (29 Nisan) : ALMATI 
Yerel saat ile 04.40’ta Almatı’ya varışımızı takiben direkt olarak dinlenmek ve 
kahvaltımız için otelimize geçiyoruz. Sonrasında Almatı’daki çevre gezilerimize 
başlıyoruz. Cimbulak Tepesi, Panfilov Parkı, Yeşil Pazar göreceğimiz yerler arasındadır. 
Gök Tepe’den şehri kuşbakışı görme şansımız olacak. Turumuzun ardından kalacağımız 
otele transfer oluyoruz. Geceleme Almatı otelimizde. 

OTEL : KAZZHOL ALMATY 

 
3. Gün (30 Nisan) : ALMATI 
Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrasında rehberimizin belirleyeceği saatte 
Almaty'de ki çevre gezilerimize devam etmek üzere otelimizden ayrılıyoruz. İlk 
durağımız Hunların etnografik kompleksi. Burada Şaşu(Шашу) geleneksel adetiyle 
karşılandıktan sonra Hunların etnografik kompleksi gezisini yapıyoruz ve «Beşike Salu», 
«Tusay Kesu» gibi Kazak geleneksel adetleri gösterisi ve Kazak Çadiriyle tanışıyoruz, 
Atpen Audarysmak (Atlarla Çevirmek) yada Kız Kuu (Kız Kovmak) oyunu gösterisini ve 
Kazak Milli Ekmeği hazırlama gösterisini izliyoruz. Tur bitiminde otelimize transfer 
oluyoruz. Geceleme Almatı otelimizde. 

OTEL : KAZZHOL ALMATY 
 

 
 



Farabi; Mavcraünnehir’de Farab ilinin Vesic köyünde H. 257/M. 870 yılında doğmuştur. Bağdat'ta, 

Harran'da ve Şam'da dolaşmıştır. Felsefe öğrenimini Bağdat'ta iken Ebu Bişr Metta b. Yunus'tan ders 

alarak geliştirmiştir. Ayrıca Harran'da Yuhanna b. Haylan'dan mantık ve felsefe dersi aldı. Daha sonra 

Halep ve Şam dolaylarının Sultanı olan Seyf ad- Devle'nin çağrısı üzerine Şam'a yerleşti. Birçok dil 

biliyordu. Çok zeki ve çalışkan bir insandı. Zamanında felsefe, mantık, psikoloji, musiki, matematik ve 

tıpta büyük bir bilgin olarak tanındı. Farabi, “ikinci öğretmen” olarak hem Islâm âlemini, hem de batı 

dünyasını etkilemiştir. Farabi’nin sadece akılla yetinmediği, gereğinde tasavvuf! konulara değindiği 

bilinmektedir. Onun her şeyden önce hayrı aradığı ve insanları mutlu etmeyi düşündüğü 

anlaşılmaktadır. Sonsuz mutluluk kavramını işleyen Farabi, ahlâkın ilkeleri açısından da kendinden 

sonraki birçok doğulu düşünüre etki yapmıştır. Farabi, öleli bin yıldan fazla zaman geçtiği halde onun 

hakkında seminerler düzenlenmekte ve doktora tezleri yapılmaktadır. 

4. Gün (01 Mayıs) : ALMATI – TÜRKİSTAN - ÇİMKENT 10.15 – 
11.40 
Sabah otelde erken saatlerde alacağımız kahvaltı servisi sonrasında aracımızla, yerel 

havayolu ile Türkistan uçuşumuzu yapmak üzere Almatı Havalimanı’na geçiyoruz. Yerel 

saatle 11.40’ta Türkistan’a varışımız ile birlikte havalimanında özel aracımız ile 

karşılanıyoruz ve kısa bir yolculuğun ardından çevre gezilerimize başlıyoruz. Bugün M.S. 

500 yılında Semerkand, Buhara ve Hiva’dan yola çıkıp Kazakistan’ın kuzeyine giden 

kervan yolunun yanında bulunan Türkistan şehir gezimizde Piri Türkistan Ahmet Yesevi 

Türbesi, Antik Türkistan Yerleşkesi, Eski Kabristan, Kale, Halvet Yer Altı Camisi 

göreceğimiz yerler arasındadır. Turumuzun bitiminde yerel bir restaurantta öğle 

yemeğimizi alacağız. Sonrasında Otrar’a hareket ediyoruz. Otrar, Kazakistan'ın 

güneyindeki Türkistan eyaleti merkezi Türkistan şehrinden yaklaşık 57 kilometre 

uzaklıkta yer almaktadır. Eskiden Farab olarak anılan Otrar, filozof Farabi’nin doğduğu, 

Türk imparatoru Timur’un vefat ettiği kent olarak bilinmektedir. Tarihte, 13. yüzyılda 

Batı ile Doğu arasındaki güzergahın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Otrar’da 

Ahmet Yesevi ’nin hocası Arslan Baba Türbesi’ni Antik Otrar Yerleşkesi’nde ki Arkeolojik 

Bölge’ yi ziyaret edeceğiz. Sonrasında 150km uzaklıktaki Çimkent şehrine hareket 

ediyoruz. Varışımızı takiben otelimize transfer oluyoruz. Geceleme Çimkent’te 

otelimizde. 

OTEL : SHYMKENT GRAND 
 
 

 

 
5. Gün (02 Mayıs) : ÇİMKENT - TAŞKENT 

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından otelden eşyalarımız ile ayrılıyoruz ve 

yaklaşık 100km uzaklıktaki Kazakistan – Özbekistan sınır kapısı Chernayevka hareket 

ediyoruz. Varışımızla birlikte Kazakistan çıkış – Özbekistan giriş işlemlerimizi yapıyoruz 

ve Taşkent’e doğru hareket ediyoruz. Taşkent varışımızın ardından otelimize 

transferimiz gerçekleşiyor. Geceleme Taşkent’ te otelimizde. 

OTEL : MILAN HOTEL 



6. Gün (03 Mayıs) : TAŞKENT - SEMERKAND 
Sabah erken saatlerde alacağımız kahvaltı sonrası Taşkent - Semerkand arası 

yolcuğumuzu gerçekleştirmek üzere otelimizden ayrılıyoruz. Enfes manzaralar 

eşliğinde yolculuğumuzun ardından tarihi 2500 sene öncesine dayanan, dünyanın en 

eski şehirleri arasında yer alan ve İpek Yolu'nun önemli bir kavşağında yer almasından 

dolayı tarih boyunca siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir yerleşim olan 

Semerkand’a ulaşıyoruz. Varışımızı takiben Semerkand şehir turumuza başlıyoruz. 

İmam Buhari Türbesi, Gur Emir Türbesi, Registan Meydanı, Bibi Hanım Mescidi, Şah- ı 

Zinde Kompleksi, Uluğ Bey Rasathanesi -Siyab Pazarı göreceğimiz yerler arasındadır. 

Serbest zamanımız olacak, rehberimizin belirleyeceği saatte turumuzun 

sonlandırıyoruz. Turumuzun ardından otelimize transfer ve geceleme Semerkand’da 

otelimizde. 

OTEL : DIYORA MALIKA 
 

7. Gün (04 Mayıs) : SEMERKAND 

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası şehir turuna devam ediyoruz. Hz. Ubeydullâh-ı 

Ahrâr Türbesi, ŞâhZinde (Sahabe Kusem bin Abbas) Türbesi, Hz. Hızır Mescidi, Hz. İmam  

Maturidi Türbesi, Registan Meydanı’nda bulunan Uluğbey, Tilla Kari ve Şirdar 

Medreseleri göreceğiz. Turumuz sonrasında serbest saatlerimiz olacak. Turumuzun 

sonunda otelimize geçiyoruz. Geceleme Semerkand’ da otelimizde. 

OTEL : DIYORA MALIKA 

8. Gün (05 Mayıs) : SEMERKAND – TAŞKENT 

Otelde alacağımız kahvaltı sonrası Taşkent’e olan yolculuğumuzu gerçekleştirmek için 

eşyalarımız ile otelimizden ayrılacağız. Rehberimizin belirleyeceği saatte buluşup yola 

çıkıyoruz. Yaklaşık 5 saatlik bir yolculuğun ardından Taşkent’e varıyoruz. Varışımızla 

birlikte şehir turumuz başlıyor, turumuzda; Alişer Navaiy Opera ve Bale Tiyatrosu, 

Bağımsızlık Meydanı, El Sanatı Uygulama Müzesi ve Emir Timur Meydanı göreceğimiz 

yerler arasındadır. Eski Şehir, Hz.Imam Camii - Hz. Osman’ın Müshafı 7 yy, 1570 

yılında Şeyh Hanedanlığı tarafından yaptırılan Kukeldaş Medresesi, Tarih Müzesi ve 

Özbekistan Devlet Sanat Müzesi ziyaret edeceğimiz yerler arasındadır. Turumuz 

sonrasında,  İstanbul uçağımıza binmek üzere havalimanına geçiyoruz.



 
 

9. Gün (06 Mayıs) : TAŞKENT- ISTANBUL 02.45 – 05.55 

Erken saatlerde Taşkent Havalimanı’na transfer oluyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerinin 

ardından İstanbul’a dönüş yolculuğumuz başlıyor. Pasaport işlemlerimizin ardından 

yerel saati ile 02:45’te Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferi ile İstanbul’a uçuşumuzu 

gerçekleştiriyoruz. Türkiye yerel saati ile 05:55’te İstanbul’a varıyoruz. Anılarla dolu bir 

turumuz daha sona eriyor. 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :  
• TÜRK HAVA YOLLARI ile ISTANBUL – ALMATI / TAŞKENT – İSTANBUL arasında yapılacak 

olan ekonomi sınıfı yolculukların uçak biletleri, uçuş vergileri ve bagaj taşıma hakkı uçak 
bileti 

• ALMATI - TÜRKİSTAN arası yerel havayolları ile yapılacak olan ekonomi sınıfı uçuşların 
biletleri, vergileri ve bagaj taşıma hakkı 

• Semerkant’ta 2 gece - Taşkent’te 1 gece - Almatı’da 3 gece(1 Gecesi varış günü) - Çimkent’de 

1 gece 

• Özel araçlarla programda belirtilen tüm ulaşımlar ve transferler; 
• 3 yıldızlı veya 4 yıldızlı veya butik otellerde oda&kahvaltı şeklinde konaklama 

• Tur programı boyunca Türkçe bilen yerel rehberlik hizmeti; 

• Tur programında belirtilen yerlerde alınacak olan öğle ve akşam yemekleri 

• Bütün giriş ücretleri dâhil olmak üzere programda belirtilen şehir turları; 

• Seyahat Sigortası 

• Türkçe Rehberlik Hizmeti 
 
 

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :  
• Kişisel harcamalar 

• ÇIKIŞ PULU – 150 TL 

• Foto ve video çekim ücretleri [BAZI MÜZELERDE VİDEO VE ÇEKİM İÇİN 1-3 USD arası ücret 
talep edilir - Gişede ödenir.] 

• TUR BAHŞİŞLERİ – Bu turumuz için bölgesel KAPTANLAR-YEREL REHBERLER, GARSON v.b. 
için kişi başı min tavsiye edilen tutar 80 USD dir: İlk gün havalimanında toplanır ve 
bölgede misafirlerimiz adına takdim edilmek üzere rehbere teslim edilir. 

• Tc vatandaşlarına vizesizdir. (Diğer uyruklar için sorunuz ) 

 
AŞI KARTI ZORUNLUDUR. GEREKLİ HALLERDE İLAVE PCR TESTI TALEBİ YAPILABİLİR. 
Güncel bilgileri Satış yetkilimizden takip ediniz. 


