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7 Gece – 8 Gün   MUHTEŞEM IRAK ARKEOLOJİ TURU 

BAĞDAT - BABİL - NASİRİYE - WARKA - UR - BASRA  
 

     
 

1. Gün :  ISTANBUL  -  BAĞDAT 
Bağdat ‘a varış. Pasaport ve gümrük işlemlerinden sonra Bağdat turumuz başlıyor. Bağdat Müzesini, Al 
Munstansiriye okulunu, Abbasi sarayını, Özgürlük Sarayı, Kahraman Meydanı, Sehit Anıtını gördükten 
sonra aksam yemeği ve konaklama için Bağdat’taki otelimize varış. 
 
2. Gün : BAĞDAT - BABİL 
Kahvaltıdan sonra  tarihi Babil şehrine hareket. Babil ‘deki tarihi mekanları ( Babil aslanı, asma bahçe 
kalıntıları, İştar kapısı) ve Saddam Hüseyin'in sarayını ziyaret ettikten sonra tarihi şehirdeki  
restaurantımızda öğlen yemeği sonrası ziyaretlere devam. Ardından akşam yemeği ve konaklama  için 
otele dönüş. 
 
3. Gün : BAĞDAT - NASİRİYE 
Sabah kahvaltısından sonra  MÖ 4000'den MS 5.yy a kadar yerleşim  gören en gözde Sümer şehri,   
Warka'nın tarihi yerlerini ziyaret ediyoruz ve şehrin restoranlarından birinde öğlen yemeğini aldıktan 
sonra konaklama  ve akşam yemeği için ardından Nasiriyya sehrine hareket ediyoruz. 
 
4. Gün : NASİRİYE - UR               
Kahvaltıdan sonra, Mezopotamya'nın en eski Sümer şehirlerinden biri kabul edilen  eski Ur şehrine 
hareket edecek ve Ur-Nmmu tarafından inşa edilen muhteşem 3 seviyeli Uruk zigguratını ziyaret 
ediyoruz. Dönüş yolunda da Dicle nehri kıyısındaki  hurma bahçelerinde soluklandıktan  sonra otelimize 
varış. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 
 
5. Gün : NASİRİYE                
Sabah kahvaltısından sonra eşsiz bir dünyayı Irak’ın doğal  yasam alanı olarak kabul edilen 
bataklıklarını ziyaret ederek göz alabildiğine uzanan sonsuz çeşitlilikteki kuş, balık, bitki ve sazlıklarla 
dolu unesco tarafından koruma altına alınmış nehir üzerindeki göcebe yasamı gözleyeceğiz.. 
Konaklama ve aksam yemeği için otele geri dönüş . 
 
6. Gün : NASİRİYE  
Sabah saat 08:00'da tarihi (Ur) şehrini ve Uruk zigguratını ziyaret etmek için Nasiriyah şehrine doğru 
hareket ediyoruz. Yolumuz üzerinde MÖ 5000 yıllık geçmişe sahip Hz. İbrahim'in evini ziyaret ediyoruz. 
Irak Dicle ile Fırat nehirlerinin ortasında yer alan Mezopotamya ile insanlık tarihinde büyük evrime tanık 
oldu tüm insanlık tarihi ile ilgili olarak en önemli tarihi gelişme Sümerlerin  yazıyı icat etmeleriyle oldu. 
Nasiriyia pazarlarında alışveriş imkanı ve  ardından geceleme için otele dönüş. 
 
7. Gün : NASİRİYE - BASRA      
Kahvaltı sonrası Shatt-Al-Arab'ın ortasında Sindband Adası'nı ziyaret. Adanın kendine ait geniş 
bahçeleri çeşmeleri ve kumarhanesi mevcuttur. Öğlen yemeği sonrası Cennet bahçesinin bulunduğu 
Kurna’ya hareket Adem ağacını gördükten sonra  sonra otelimizde aksam yemeği ve konaklama. 
 
8. Gün : BASRA  -  ISTANBUL      
Sabah kahvaltısından sonra Basra  havalimanına transfer. 3 saatlik  yolculuktan  sonra Istanbul ‘ a 
varıs. Tur sonu.. 
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Dahil olan Hizmetler : 
 

  Irak Havayollarıyla ekonomi sınıfı Gidiş – Dönüş ucak bileti 

  Belirtilen otellerde tam pansiyon ( yarım pansiyon; sabah ve akşam yemekli) konaklama 

  Bağdat – Babil – Nasiriye - Warka – Ur - Basra konaklamaları 

  Klimali Lüx araçlarla havalimanı - otel - havalimanı transferleri 

  Tur boyunca Tüm dini ziyaretler, profesyonel dini rehberlik hizmeti 

  Tüm turlarda rehberlik hizmeti ve lüx a/c araçla ulaşım 

  Irak havaalani ve otoyollarinda ödenen geçiş ücretleri 

  Covit-19 seyahat kiti 

  Yol boyunca Gurtour’un süprizleri ( seyahat cantasi ) 

  Gurtour’un rehberlik hizmetleri 
 
 
Fiyata Dâhil Olmayan Hizmetler 
 

  Yurt dışı çıkış harcı 50 TL  

  20 kg. aşan bagaj ücretleri 

  Şahsi tercümanlık hizmeti  

  Otelde Kişisel harcamalar 

  20 usd ayak basti ucreti 

  Öglen yemekleri, özel istekler 

  Vize harcı 

  Tur dışında talep edilen ziyaret ve servisler. 

   Pcr testi 30 usd 
 
Dikkat edilmesi gerekli hususlar ; 
 

  Bayan ziyaretcilerin siyah uzun elbise ve siyah baş örtüsü ile tura katılmaları 

  Tur katılımcılarının beraberinde rahat yürüyüş ayakkabısı veya terlik bulundurmaları 

  Kıyafet seçimlerinin yazlik terletmeyen, pamuklu ürünlerden olmasi önemlidir. 

  Havanin sıcak olmasından dolayı bayanların yanlarında şemsiye, erkeklerinde şapka  
   bulundurmaları önemlidir. 

 

            T U R   F I YA T I 
                 

            H O T E L           4* 

    Iki kişilik odada      1650 Usd 

    Üç kişilik odada      1625 Usd 

      Tek kişilik oda      1995 Usd 

Grup fiyatlarimizi acentamizdan öğreniniz.. 
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TUR KAYIT FORMU 
 

Bağdat - Babil - Nasiye - Warka - Ur - Basra 
 

                                                                                                                  Nakit Tur Bedelleri  :  Usd 

Program 1  
Irak Havayollarıyla ile  ( 7 gece - 8 gün )   
Bağdat - Babil - Nasiye - Warka - Ur – Basra 
Muhteşem Irak Arkeoloji Turu 

  İki kişilik odada kişibası   : 1650 usd  

  Üç kişilik odada kişibası   : 1625 usd  

  Tek kişilik odada              : 1995 usd 

 
Şirket Unvanı / Yetkili kişi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fatura Adresi : ………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vergi Dairesi  : ……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E mail adresi : …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tura  Katılacak Kişilerin:  Adı - Soyadı                
İki  

kişilik odada 
Üç kişilik 

odada 
Tek kişilik 

oda Cep 

1.       

2.     

3.     

4.     

Ödeme Şekli :  Nakit  ,   Banka havalesi  
 

Genel Şartlar :  * Müracaatta bulunmak şartların kabul edildiği anlamına gelir. * Zorunlu durumlarda Gürtour Travel, kendi iradesi 
dışında oluşan sebepler yüzünden, program süresi ve standartlarını değiştirmeden, otel, hareket saatleri ve şehirleri önceden 
haber imkanı bulamasa dahi değiştirme hakkına sahiptir. * Ödemelerde EURO satış kuru esas alınacaktır. * Müracaat sırasında 
tur bedelinin %50 si, geri kalan bakiye ise hareket tarihinden 60 gün önce tahsil edilir. * Ödeme şartlarına uyulmadığı taktirde tur 
iptal edilmiş sayılır. Ve tur bedelinin tamamı tahsil edilir. * Cezasız iptallere yönelik son başvuru tarihi hareket gününden 30 gün 
öncedir. Bu durumda tur bedelinin % 25 i bloke edilir. Belirtilen tarihten sonra ki iptallerde ise geri ödeme yapılamaz.( İptallerin 
yazılı yapılması şarttır.) ve müşteri tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. * Tur başladıktan sonra , tur programına uymak 
zorunludur. * Talep edilen değişiklikler, teknik şartlar dahilindedir. * Zamanında vize başvurusu için verilmeyen pasaport ve 
evraklardan dolayı alınamayan vizeler için acentamız sorumlu tutulamaz ve iptal koşulları devreye girer. * Tek kişilik başvurularda 
oda paylaşımı mümkün değil ise katılımcı tek kişilik oda farkını ödemek zorundadır.* 3 kişilik oda konaklaması fiyatı, iki kişilik 
odada kişi başı fiyatlarla aynı uygulanır. 3 kişilik oda, 2 kişilik odaya ilave portatif yatak eklenerek sağlanır. * Her ülke ve her 
pasaport türü için pasaportunuzun seyahat dönüş tarihi itibari ile en az altı( 6 ) ay geçerli olması gerekmektedir. * Taraflar, Ihtilaf 
halinde Istanbul Mahkemeleri ve Icra dairelerinin yetkili olduğunu şimdiden kabul eder. Yukardaki bilgiler ışığında tura kaydımın 
yapılmasını rica ederim.  

Ö d e m e l e r  :   

Tur Bedelinin % 50’ si müracaat sırasında Bakiye / Kalan % 50’ si hareket tarihinden 60 gün önce nakit yapılacaktır.  

Not: TL ödemelerde o günkü Merkez Bankası Döviz Satış Kuru esas alınır. 
Ödemelerinizi GüRTOUR TURiZM ve SEYAHAT  LTD. ŞTi. adına aşağıdaki hesap numaralarına yapabilirsiniz. 

BANKA USD - IBAN EURO - IBAN TL - IBAN 

GARANTİ TR 54 0006 2000 0780 0009 0937 88 TR 81 0006 2000 0780 0009 0937 87 TR 69 0006 2000 0780 0006 2989 48 

AKBANK TR 48 0004 6000 4200 1000 0793 26 TR 29 0004 6000 4203 6000 0780 90 TR 76 0004 6000 4288 8000 0268 39 

İŞ BANKASI TR 12 0006 4000 0021 0410 5302 69 TR 65 0006 4000 0021 0410 5080 72 TR 58 0006 4000 0011 0410 6650 52 

Kayıt için katılım formunu ve Banka Dekontunu   ( 0 212 ) 233 21 76 ‘ ya  fakslayın. 
 

FATURALAMA İŞLEMLERİNİN SIHHATLİ OLMASI İÇİN ÖDEMELERİNİZİN TAMAMINI, BELİRTİLEN ŞİRKET ÜNVANI İLE YAPINIZ . 
 

YUKARIDAKİ BİLGİLER IŞIĞINDA TURA KAYDIMIZIN YAPILMASINI RİCA EDERİZ ... 
 
 

    Yetkili İsim – Soyadı                                                   Kaşe ve İmza                                                                    Tarih 
 

 
………………………………………………..                                                                                                                    ……… / ….. / ……….. 
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