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AKABE DALIŞ TURU 
5 GECE / 6 GÜN 

PETRA TURU DÂHİL 
 

1. GÜN: İSTANBUL – AKABE 

 
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminali Gezigen Turizm kontuarı önünde saat 20.30 da 

buluşma. Bilet ve bagaj işlemleri sonrası Türk Havayolları nın TK 818 sefer sayılı uçuşu ile saat 22.40 da 

Akabe ye hareket ediyoruz. 

 
2. GÜN: AKABE 

 
Yaklaşık 3 saat süren bir yolculuk sonrası saat 01.30 da Akabe Kral Hüseyin Havaalanına varış. Bagaj ve 

gümrük işlemleri sonrası alanda bizleri bekleyen aracımız ile otelimize transfer. Check in işlemleri 

sonrası kahvaltı saatine kadar dinlenme. 09.00 da Kahvaltı. Kahvaltı sonrası Dalış teknemize binerek 

dalış noktasına varış. Tam gün dalış. Öğle yemeği teknemizde. Dalış sonrası otelimize transfer. Akşam 

yemeği ve konaklama otelimizde. 

 
3. GÜN: AKABE 

Sabah kahvaltı sonrası teknemize transfer. Öğle yemeği öncesi dalış. Öğle yemeği teknemizde. Yemek 

sonrası dinlenme. Akşamüzeri günün son dalışı gerçekleşecektir. Dalış sonrası otelimize transfer. Akşam 
yemeği ve konaklama otelimizde. Dileyen konuklarımız ile extra gece dalışı. 

 
4. GÜN: AKABE 

 
Sabah kahvaltı sonrası teknemize transfer. Öğle yemeği öncesi dalış. Öğle yemeği teknemizde. Yemek 

sonrası dinlenme. Akşamüzeri günün son dalışı gerçekleşecektir. Dalış sonrası otelimize transfer. Akşam 

yemeği ve konaklama otelimizde. 

 
5. GÜN: AKABE – PETRA – AMMAN 

Sabah kahvaltı sonrası Petra turumuzu gerçekleştiriyoruz. Akabe den yaklaşık 130 km uzaklıktaki bu antik kente 

yapacağımız yolculuğumuz 2 saat sürecektir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan bir Nebati şehri olan sarp 

kayalıklardan oluşan ve ulaşılması neredeyse imkânsız olan bir noktaya kayaların oyulmasıyla oluşturulmuştur. 

Kuzey Arabistan’ın Semitik kabileleri tarafından M.Ö. 800 yıllarında kullanılmaya başlanan şehir en parlak dönemini 

Romalılar’ın yerleştiği 2. yüzyılda yaşamıştır. Petra’da olumlu anlamda kademeli olarak yerleşim ve 

gelişim olmasına karşın, şehrin önemi sevkiyatların kervanlarla yapılmasıyla birlikte giderek azalmaya başlamıştır. 1812 

yılında İsviçreli bir gezgin tarafından keşfedilene kadar da unutulup gitmiştir. Dar ve derin bir geçidin 

ardında güçlendirilmiş bir yer olan ve tarih kitaplarında pek fazla yer alamamış bu esrarengiz şehir tüm gizemi ve estetiği ile 

ziyaretçilerini beklemektedir. Petra ziyaretinden sonra Amman a gidiyoruz. Amman da akşam yemeği sonrası Havaalanına 

transfer. 
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6. GÜN: AKABE - İSTANBUL 

23.30 da Havaalanına transfer. Bilet ve bagaj işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK 

815 sefer sayılı uçuşu ile 02.20 de İstanbul a hareket.04.45 de İstanbul Atatürk 

Havalimanına varış. Turumuzun sonu. 
 
 
 

 

FİYATA DÂHİL HİZMETLER: 

 
 Türk Hava Yolları ile İstanbul - Akabe / Amman - İstanbul ekonomik sınıf uçuşları 

 
 Belirtilen otellerde HB ( akşam yemekleri dâhil) konaklama 

 
 Alan otel alan transferleri 

 
 Günde 2 defa dalış programı ( ekipmanlar dâhil) 

 
 Tekne de öğle yemekleri 

 
 Petra gezisi 

 
 Türkçe rehberlik hizmeti 

 
FİYATA DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 

 Yurtdışı çıkış harcı 15 TL 

 
 Sağlık ve seyahat sigortası 20 € 

 
 Öğle ve Akşam yemeklerinde alınan içecekler 

 
 Kişisel harcamalar 

 Extra gece dalışı 
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