
 

 

 
 
 
 



 

ISTANBUL SABIHA GÖKÇEN HAVALIMANI buluşma  saati 21:00    
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda saat 21:00’de Ejder Turizm görevlileri ile buluşma. Türk Hava Yolları 
(Anadolujet) tarifeli Bakü’ye uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz.  
 
 

1.GÜN :  ISTANBUL - BAKÜ                00:25   04:05  
Sabaha karşı yerel saat ile 04:05’te Bakü’ye varışın ardından alanda karşılanma. BAKÜ’YE HOŞ GELDİNİZ 
KAHVALTISI. Kahvaltının ardından şehir gezilerimize başlıyoruz. 
 
BAKÜ ŞEHİR TURU 
Tam gün sürecek olan Bakü şehir turuna, Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilmiş İçeri Şeher (Eski Şehir) ile başlıyoruz. 
Eski Şehir’e ulaşmamızın ardından ilk ziyaret noktamız 15. Yüzyılda İbrahim Halilullah tarafından inşa edilmiş Şirvan 
Şah Sarayı. Eski şehir içinde gezimizi yaptıktan sonra Qız Qalası ve Haydar Aliyev Müzesi ziyaretlerimizi yapacağız. 
Bakü şehir turu esnasında ÖĞLE YEMEĞİ yerel bir restaurantta alınacaktır. Şehir gezilerimiz sonrasında Bakü 
otelimizde transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geceleme BAKÜ Otelimizde.  

 
 

2.GÜN :   BAKÜ  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Bakü’de serbest saatlerimiz olacaktır. Geceleme BAKÜ otelimizde. 
 

 
3.GÜN :  BAKÜ – GOBUSTAN - ASTARA SINIR GEÇİŞİ  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında, otelimizden eşyalarımız ile birlikte ayrılıyoruz. Bugün İran’a 
geçeceğiz. Yolumuz üzerinde bulunan Bakü’nün 70 km. güneyinde yer alan, Azerbaycan’ın arkeolojik eserler 
bakımından en zengin bölgesi olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Gobustan’a doğru yola çıkıyoruz. 
Hazar Denizi’nin yakınlarında, eski Şirvan yolu üzerinde bulunan Gobustan; açık hava müzesi olarak da 
adlandırılmaktadır. 1 saatlik yolculuğun ardından Gobustan’a ulaşıyoruz. Gobustan ziyaretimizi tamamladıktan sonra 3 
saatlik bir yolculuk sonrasında İran’a geçiş yapacağımız Astara sınır kapısına varıyoruz. Sınır geçişi sonrasında araç 
değişimi yapılacaktır. İran’a giriş işlemlerimiz sonrasında dinlenmek üzere otele geçiyoruz. AKŞAM YEMEĞİ yerel bir 
restaurantta alınacaktır. Geceleme ASTARA Otelimizde. 
 
 
 



 
 

4.GÜN :  ERDEBİL 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında, otelimizden eşyalarımız ile birlikte ayrılıyoruz. Bugün Astara 
otelimizden ayrılarak Erdebil şehrine geçiyoruz. İran’ın en özel ve en sıradışı manzaralarını deneyimleyeceğimiz bir 
yolculuğa çıkmış oluyoruz. Yol üzerinde göreceğimiz ve ziyaretlerimizi gerçekleştireceğimiz yerler; Gardane Heiran, 
Shourabil Gölü, Haft Cheshm Köprüsü (yedi gözler köprüsü). Ziyaretlerimiz sonrasında Erdebil’e geçiyoruz. Erdebil, 
İran'ın Güney Azerbaycan bölgesinde, İran'ın aynı isimli Erdebil Eyaleti'nin yönetim merkezi olan şehirdir. Aynı 
zamanda, eyaletin kendi adını taşıyan Erdebil şehristanı'nın ve Merkezî bahşı'nın da yönetim merkezi olan şehridir. 
AKŞAM YEMEĞİ yerel bir restaurantta alınacaktır. Konaklama ERDEBİL otelimizde. 

 
5.GÜN : ERDEBİL-TEBRİZ 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında bugün TEBRİZ’e geçeceğiz. Eşyalarımız ile otelimizden ayrıldıktan 
sonra Erdebil şehir turumuzu yapıyoruz. Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin Türbesi,  Meshkin pazarı göreceğimiz yerler 
arasında. Şehir turu sonrasında Tebriz’e doğru yola çıkıyoruz.  El Gölü ve panoramik Tebriz şehir turu yapılacaktır. 
AKŞAM YEMEĞİ yerel bir restaurantta alınacaktır. ( Yöresel İran Yemekleri ). Geceleme TEBRİZ otelimizde. 
 

 
 
 

6.GÜN :  TEBRİZ - URMİYE 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında eşyalarımızla TEBRİZ otelimizden ayrılacağız. Tebriz, İran'da Doğu 
Azerbaycan Eyaleti'nin yönetim merkezi olan şehir. Tebriz İran'ın kuzey batısındaki en büyük şehri, aynı zamanda İran 
Azerileri'nin yoğunluklu olarak yaşadığı bir şehirdir. Mavi (Atik) Camii, Şeriyar, Cuma Mescidi ve Ark Gezileri. Türk 
Dilinin Büyük Şairlerinden Şehriyarın Kabrinin de Bulunduğu Makberetüş-Şuera ( Şairler Kabristanlığı ) Ziyaret Ediyoruz. 
Öğle Yemeği ve En Önemli Kapalı Alış Veriş Merkezi Olarak Kabul Edilen ve Bir Kilometrekare Büyüklüğünde, İçinde 
Küçük Çarşıların ve 20 Kervansarayın Bulunduğu Tarihi Çarşı Gezisi’ni yaptıktan sonra, Urumiye’ye doğru yola 
çıkıyoruz. Geceleme URUMİYE otelimizde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.GÜN :   URMİYE – İSTANBUL  1625 1830 
Bugün turumuzun son günü. Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında Urumiye şehir turumuzu 
gerçekleştireceğiz. İstanbul’a dönüş uçağımız yerel saat ile 16:25’te. Havalimanına transferimizi gerçekleştiriyoruz. 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na varışımız yerel saat ile 18:30. Turumuzun sonu.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ: 

 Türk Hava Yolları(ANADOLU JET) tarifeli seferleri ile İstanbul SABİHA GÖKÇEN- Bakü gidiş, Urmiye-İstanbul 
SABİHA GÖKÇEN dönüş ekonomi uçak bileti 

 3/4/Butik otellerde 2 gece Azerbeycan’da + 4 gece İran’da olmak üzere toplam 6 gece oda kahvaltı konaklama; 
Bakü (2), Astara (1), Erdebil (1), Tebriz (1), Urmiye (1)  

 Alan - otel - alan transferleri 
 3 AKŞAM YEMEĞİ + 2 ÖĞLE YEMEĞİ 
 İLK GÜN HOŞ GELDİNİZ KAHVALTISI  
 Türkçe Tur rehberi hizmetleri (Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Tur Lideriniz sizleri başvuru masasında karşılar 

ve gezi sonuna kadar eşlik eder. Beraber gider ve beraber döner.) 
 Müze, Ören yeri vb yerler giriş ücretleri 
 Havalimanı vergisi ve alan hizmetleri bedeli 
 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır) 
 Covid19 Kapsamlı Seyahat Sağlık Sigortası  

 
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ: 

 150 TL yurt dışı çıkış harcı (Seyahat tarihinden önce bankalara ödeme yapılması tavsiye edilir.) 

 Kişisel harcamalar,  

 Belirtilmeyen diğer öğünler ve yemekler esnasında alınan içecekler  

 TURUMUZUN YABANCI - YEREL SERVISLER - REHBER KAPTAN GARSON İÇİN TUR bahşişleri Kişi Başı 
80 USD 

 
Vize / YOK (TC VATANDAŞLARINA) 
T.C. vatandaşlarına vize uygulaması yoktur. Geziye katılabilmek için, seyahat bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli pasaport yeterlidir. 
"Geçerli bir pasaporta sahip olunması ya da tüm sair evrakların ilgili ülkenin istediği kriterlere sahip olması halinde de pasaport 
polisinin sizi ülkeye sokmama/çıkarmama yetkisi vardır,bu durumdan EJDER TUR sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir." . 
"Gümrük geçişlerinde / sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için, pasaportunuzda en az 2 sayfalık boş alan 
olması gerekmektedir." "Türk vatandaşı olmayan ya da çifte vatandaşlığı olup ta diğer ülke pasaportunu kullanarak tura katılacak olan 
misafirlerimizin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize prosedürünü ilgili konsolosluklara bizzat 
danışmaları gerekmektedir, aksi halde doğacak sonuçlardan Ejder Turizm sorumlu değildir. 
T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimizin, eğer pasaportlarının alınış tarihi 10 yıldan eski ise; pasaportlarını yenilemeleri 
gereklidir. Yeşil pasaport gibi vize gerektirmeyen özel nitelikli pasaporta sahip olunması, ülkeye giriş/ülkeden çıkış yapılabileceği 
anlamına gelmez, pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama/çıkarmama yetkisi vardır. Aksi halde gidecekleri ülkeye kabul 
edilmeyebilirler ve/veya Türkiye'den havayolu firması tarafından uçuşları gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya 
aittir. 8 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri ile seyahat ederken ülke giriş-
çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı 
misafirlerimizin ve anne-babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz. 


