BURÇAK ALTUNAY EŞLİĞİNDE
MOZAİKLERİN GÖRÜNMEYEN RENKLERİ ANTAKYA
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23 EYLÜL 2022 / CUMA
İSTANBUL-HATAY-HARBİYE ŞELALESİ-UZUN ÇARŞI-HABİBİ NECCAR CAMİ
Değerli Lika Travel misafirlerimiz ile İstanbul Havalimanı’nda saat 09:00’da, İç Hatlar Gidiş
Terminalinde buluşuyor ve Türk Havayolları TK 2266 sefer sayılı 10:20 uçağı ile Hatay’a
gidiyoruz. Hatay Havalimanı’na varışımızı takiben bizleri bekleyen rehberimiz Burçak Altunay
ile buluşuyor ve özel aracımız ile Antakya gezimize başlıyoruz.
İlk durağımız yöresel lezzetleri ile harika bir öğle yemeği olacak.
Keyifle geçen öğle yemeğimiz sonrasında Harbiye Şelalesi’ne doğru yola çıkıyoruz.

Helenistik ve Roma dönemlerinde çağlayanlarıyla tanınan ve dünyaca ünlü bir sayfiye yeri olarak
kullanılan Daphne, zengin halk kesimi tarafından yapılan çok sayıda köşkleri, tapınakları ve
eğlence yerleriyle ünlüydü. İmparator Gallus döneminde Daphne eski ihtişamını kaybetmeye
başlamış ve maalesef Arap istilasından sonra da bir daha parlak dönemlerine dönememiştir.
Şelale içerisinde misafirlerimize vereceğimiz ikramlar sonrasında kendimizi Uzun Çarşı’nın renkli
dükkanları arasında kaybetmek üzere yola çıkıyoruz. Bu süre içerisinde misafirlerimiz
rehberimizin önerileri eşliğinde alışverişlerini yapabilirler.
Uzun Çarşı ziyaretimiz sonrasında Antakya’nın en meşhur lezzetleri içerisinde yer alan Döner’ini
tadıyoruz.
Döner tadımımızdan sonra keyifli bir yürüyüş eşliğinde Antakya’nın tarihi camilerinden birisi olan
Habib-i Neccar Cami’ni ziyaret ediyoruz. Sonrasında ise keyifli bir kahve molası için 1911
yılında Fuat Sahilli tarafından yaptırılan ve 1913 yılında yapımı bitirilen iki katlı taş binanın alt
katında bulunan Affan Kahvesi’ne geliyoruz.
Dünyada ışıklandırılan ilk cadde olarak bilinen Hatay'ın Kurtuluş Caddesi üzerinden yürüyerek
aracımıza geçiyor The Museum Hotel Antakya’ya geliyoruz.
Bu akşam ki yemeğimizi otelimiz de yer alan Ayan Meyan Restoran’da yiyeceğiz.
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24 EYLÜL 2022 / CUMARTESİ
SAMANDAĞ-HIDIRBEY KÖYÜ-VAKIFLI KÖYÜ-DOR MABEDİ-TİTUS TÜNELLERİ-HIZIR
TÜRBESİ-ST. SİMON MANASTIRI
Otelimizde yapacağımız kahvaltımızın ardından, Hatay’ın sahil kenti olan ve bir zamanlar
Süveydiye olarak bilinen Samandağ ilçesine doğru gezimiz başlıyor.
Samandağ’a giderken Akdeniz’in tüm doğal bitki örtüsünü görebileceğiniz bir güzergahtan
geçerek ilk olarak batıayaz kanyonunda bir fotoğraf molası veriyoruz. Kanyondaki molamızın
ardından Hıdırbey Köyü’nde Hz. Musa’nın asasının yeşerip bir çınar ağacına dönüştüğü asırlık
çınar ağacının 1.5 dönümlük gölgesinde bir çay molası veriyor ve köylü kadınların elinden biberli
ve katıklı ekmeklerin tadına bakıyoruz.
Hıdırbey Köyü’nden hareket edip Türkiye’de başka bir örneği olmayan ve toplu halde bir köy
yerleşimi şeklinde yaşayan tek Ermeni köyü olan Vakıflı köyünü gezmeye başlıyoruz. Turumuz
Kel dağ ve Türkiye’nin en uzun 2. sahili olan Samandağ sahillerini görebileceğimiz Dor
Mabedinde bir fotoğraf molası ile devam ediyor.
Dor Mabedini ziyaret ettikten sonra Dünya’nın 8. harikası olarak bilinen Vespasianus-Titus
tünelini geziyoruz. Yaklaşık gidiş dönüşün 1 saat olduğu yürüyüş esnasında kayaya işlenmiş
mezar odalarından en devasa olanını, Beşikli Mağara’yı görüyoruz.

Öğle yemeğimizi deniz ürünleri şeliğinde Ata Dervişhan Restoran’da yiyor olacağız.
Hemen sonrasında Kur-an’ı Kerim’de Kehf suresinde 60-82. ayetler arasında konu edilen H.Z.
Musa ile H.Z. Hızır’ın tanışmış olduğuna inanılan Hızır türbesini ziyaret ediyoruz.
Gezimizin devamında kendini dünya zevklerinden arındırıp kendini tanrıya adayan Stilit
tarikatının kurucusu St.Simon Stilit manastırını ziyaret edeceğiz. Deniz seviyesinden 479 metre
yüksekte bir tepe üzerine kurulmuş bu manastırdan izleyeceğimiz o muhteşem manzarada
harika fotoğraflar çekme fırsatı buluyor ve sonrasında otelimize dönüyoruz.
Otelimize dönüşümüzün ardından belirtilen saatte misafirlerimiz ile buluşuyor ve akşam
yemeğimizi Konak Restoran’da yiyoruz.
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25 EYLÜL 2022 / PAZAR
HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ-ST. PİERRE KİLİSESİ-UZUN ÇARŞI-İSTANBUL
Otelimizde yapacağımız kahvaltımızın ve çıkış işlemlerimizin ardından, belirtilen saatte
otelimizden hareket ediyoruz.
Hatay, coğrafi özelliği, doğal güzelliği ve kültürel önemi dolayısıyla insanlık tarihinin ilk
dönemlerinden bu yana kesintisiz olarak, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.
Son derece özel olan Hatay Arkeoloji Müzesi ziyaretimiz ile günümüze başlıyoruz. Neolitik
dönemden Demir Çağının sonuna kadar yerleşilmiş olan höyük kültürleri bizleri kendisine aşık
edecek.
Müze ziyaretimiz sonrasında adını, Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St.Pierre’den alan
kiliseyi ziyaret ediyoruz.

Müze ve kilise ziyaretlerimiz sonrasında artık öğle yemeği zamanı….
Öğle yemeğimizi yöresel lezzetler eşliğinde Pöç Kasabı’nda yiyeceğiz.
Keyifli geçen öğle yemeğimiz sonrasında Antakya lezzetlerini keşfetmeye devam edecek ve Uzun
Çarşı içerisinde yer alan künefe ve humus tadımımız ile günümüzü bitiriyor olacağız.
Belirtilen saatte değerli misafirlerimiz ile buluşuyor ve Hatay Havalimanı’na hareket ediyoruz.
Varışımıza takiben valiz işlemlerimizi gerçekleştirip Türk Havayolları TK 2271 sefer sayılı 20:00
uçağı ile İstanbul Havalimanı’na saat 21:45’te varıyoruz.
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UÇUŞ BİLGİLERİ
➢ 23 Eylül 2021 Cuma İstanbul HL.-Hatay HL.

TK2266 / 10.20-12.00

➢ 25 Eylül 2021 Pazar Hatay HL.-İstanbul HL.

TK2271 / 20.00-21.45

➢ 25 Eylül 2021 Pazar Hatay HL.-İstanbul HL.

TK2255 / 23.10-01.00

** TK2271 20.00 Uçağında yer kalmadığından dolayı 23.10 Uçağı için misafirlerimize ayrıca
transfer hizmeti sağlanacaktır.

OTEL BİLGİLERİ
➢ The Museum Hotel Antakya
➢ http://www.themuseumhotelantakya.com/

GEZİ FİYATINA DAHİL OLAN HİZMETLER
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2 Gece The Museum Hotel Antakya’da konaklama
Program içerisindeki tüm transferler
3 adet sabah kahvaltısı
2 adet öğle yemeği
2 adet akşam yemeği
Döner Tadımı
Künefe Tadımı
Burçak Altunay rehberlik hizmeti ve söyleşiler
Program içerisinde belirtilmiş olan tüm müze ve ören yeri girişleri
Belirlenen yerlerde ikramlar
Kişiye özel kulaklık hizmeti
Mozaiklerin Görünmeyen Renkleri gezi kitapçığı
TURSAB Seyahat Sigortası

GEZİ FİYATINA DAHİL OLMAYAN VE EKSTRA ALINACAK HİZMETLER
➢
➢
➢
➢

Türk Hava Yolları gidiş dönüş uçak biletleri
Yemeklerde alınacak meşrubat ve alkollü içecekler
Otel mini bar harcamaları
Tüm kişisel harcamalar
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ZİYARET EDİLECEK YERLER
Harbiye Şelalesi
Hatay’ın çağlayanlar bölgesi olan Harbiye,
Antakya’ya 6 km uzaklıktadır. Vadinin
güneyinden çıkan kaynaklar şelaleler
oluşturduktan sonra Asi Nehri’ne kavuşur.
Helenistik ve Roma dönemlerinde
çağlayanlarıyla tanınan ve dünyaca ünlü bir
sayfiye yeri olarak kullanılan Daphne, zengin
halk kesimi tarafından yapılan çok sayıda
köşkleri, tapınakları ve eğlence yerleriyle
ünlüydü. İmparator Gallus döneminde Daphne
eski ihtişamını kaybetmeye başlamıştır. Arap istilasından sonra da bir daha parlak dönemlerine
dönememiştir. Günümüzde antik dönemden ayakta herhangi bir yapı kalmamıştır. Antakya’da ilk
su getirilmesi İmparator Galigula’nın yardımı ile gerçekleşir. Asıl suyolu inşaası M.S.81-96 yılları
arasında Antakya’da ikamet eden İmparator Trajan devrinde olur. M.S. 115 yılında meydana
gelen büyük depremden sonra imparator, şehirde evler, halk hamamları; Dafne de ise Diana
tapınağını yaptırır ve tahrip olan Antakya şehir sularını tamir ettirir. Bu zaman içerisinde de
Dafne’den Antakya’ya su getirir. Dafnede tarihteki isimleri Katsalia, Pallas ve Saramanna
kaynaklarından Antakya’ya çoğu zaman doğal kayaları oyarak yerde (Dere yatakları ve kot farkı
olan yerlerde) su kemerleri (Aquaduct) inşa ederek tamamlanır.
Uzun Çarşı
Farklı din, mezhep ve etnik kültürden insanların
bir arada asırlardır barış, hoşgörü, kardeşlik ve
uyum içerisinde yaşadığı Hatay'ın önemli
simgelerinden "Antakya Uzun Çarşı", dar
sokakları, birbirinden renkli dükkanları ve
neredeyse her gün tanık olunan yoğunluğuyla
dikkatleri çekiyor.
Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması dolayısıyla
çok eski dönemlerden itibaren şehirde ticaretin
merkezi konumunda bulunan Uzun Çarşı,
merkez Antakya ilçesinde adeta ticaretin kalbinin attığı yer olarak anılıyor. Yapılış tarihi kesin
olarak bilinmeyen ve içerisinde han, hamam ve camilerin bulunduğu çarşı, farklı meslekleri
içerisinde barındırıyor. Çarşıda bulunan 17. yüzyılda yapıldığı belirtilen Kurşunlu Han,
ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Affan Kahvesi
İnci(Affan) Kıraathanesi, 1911 yılında Fuat
Sahilli tarafından yaptırılan ve 1913 yılında
yapımı bitirilen iki katlı taş binanın alt katındadır.
Yapımında Fransız mimarlar ve Halep'ten gelen
taş ustaların emeği olan kahve olduğu gibi taş
yapıt olarak tasarlanmış ve ortada 2 ana sütunla
ayakta tutulmuştur. Kahvenin inşa çalışmaları
sırasında Roma Dönemi’nden kalma içi su dolu
kuyular bulunmuştur. Kurtuluş Caddesi üzerinde
LİKA BÇ TRAVEL
RİTİM İSTANBUL SİTESİ B BLOK NO.44 K.14 D.138 MALTEPE-İSTANBUL
0 216 784 51 20 / 0 549 470 47 69
info@likatravel.com / www.likatravel.com

Affan Mahallesi'nde olduğundan Affan Kahvesi de denmektedir. Kahve, kuruluşundan bu yana
Sahilli Ailesi dört kuşakta (Fuat Sahilli, Celal Sahilli, Züheyr ve Mahir Sahilli, Onur ve Numan
Sahilli) işletilmektedir.
Habibi Neccar Cami
Habib-i Neccar Camisi, Antakya’nın 638 yılında
Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa
edilmiştir. Bugünkü Türkiye sınırları içerisinde
inşa edilen ilk cami olduğu kabul edilmektedir.
Kurtuluş Caddesi'nde bulunan cami Hz. İsa’nın
havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını
veren bir Antakyalı'nın adını taşımaktadır. Bu
olay Kur’an-ı Kerim’de Yasin Suresi’nde
geçmektedir.
Rivayete göre, MS 40’lı yıllarda İsa’nın
yardımcıları Antakya’ya gelip tanrının tek olduğunu anlatmaya çalıştıklarında onlara inananların
başında bir marangoz (neccar) gelir. Neccar, Pagan inanışından vazgeçip onlara katılır. Ancak
havarilerin yeni vaazları halkı öfkelendirir. Kral da havarileri hapse attırır. Bunun üzerine
Antakya’ya yeni bir elçi, Şem’un Safa, gönderilir. Şem’un, mucizeleriyle kralı ikna eder ve
arkadaşlarını kurtarır. Halk ise havarilere inanmamakta kararlıdır. Uğursuzluk getirdiklerini
düşündükleri için onları taşlayarak öldürmeyi planlamaktadır. Habib-i Neccar öfkeli ahaliyi
durdurmaya çalıştığı sırada öldürülür. Rivayet edilir ki kesilen başı, Lübnan Dağı’nın tepesinden,
şimdi türbesi ve mezarının bulunduğu yere kadar yuvarlanır.

Vakıflı Köyü
Bugünkü Vakıflı Köyü, Osmanlı Sultanı II.
Mahmut (1808-1839) dönemine kadar yörenin
büyük köylerinden Yoğunoluk’un bir mezrası; bu
topraklar II. Mahmut tarafından Mihail adlı
varlıklı bir Hıristiyan Arap’a vakfedilince bir
yerleşim yeri oluyor ve “Vakıf” adını da bundan
dolayı alıyor. 20. yüzyılın başlarında gerçek bir
köy haline dönüşen Vakıflı bugün Samandağ’a
(Süveydiye) bağlı. 1918 yılına kadar Osmanlı,
1918’den 1938’e kadar yirmi yıllık süre boyunca
Fransız, 7 Eylül 1938 ile 29 Haziran 1939 tarihleri arasında da, yaklaşık on aylık bir süre de Hatay
Cumhuriyeti’nin yönetiminde kalmıştır.
Titus Tüneli ve Beşikli Mağara
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Romalılar
döneminde sel sularını önlemek için bin esire
yaptırılan
Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara,
ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla
ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor. Bin 380
metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre
genişliğiyle dikkatleri çeken ve esirlerin çekiç ve
murç yardımıyla dağı oyarak şekillendirdiği
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tünel, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tünelin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan, mimari yapısı ve
dekorasyonuyla büyük gösterişe sahip Beşikli Mağara da turist rehberlerinin rotası içerisinde yer
alıyor.
Hatay Arkeoloji Müzesi
Yeni Hatay Arkeoloji Müzesi Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve Hatay Valiliğinin finansmanı ile
Mimar
Kemal
NALBANT
tarafından
projelendirilmiştir. Müze binasının yapımına
Mayıs 2011 yılında başlanmıştır. 53,500
metrekare arazi içerisine, oturum alanı 16.000
metrekare olan yapının kapalı alanı 32.754,14
metrekaredir. 10,700 metrekare alan ise
sergileme alanı olarak kullanılmaktadır.
Hatay’da yaşam G.Ö. 43.000 ile M.Ö.17.000
yılları arasında Üçağızlı Mağarası’nda başlar. Hatay Arkeoloji Müzesi yeni sergi alanına
Samandağ İlçesi, Meydan Köyünde bulunan Üçağızlı mağarası canlandırılması ile girilmektedir.
Neolitik dönemden Demir Çağının sonuna kadar yerleşilmiş olan höyük kültürleri sergilenmektedir.
Amik ovasında yer alan Tell Kurdu, Tell Tayinat ve Tell Aççana höyük mimarilerinden esinlenerek
o dönemin yapıları müze içerisine inşaa edilmiş ve bu yapılarından çıkan buluntular mekan
içerisinde teşhir edilmiştir. Mimarisi canlandırılan höyükler dışında, Amik ovasındaki höyüklerden
bulunan küçük buluntuların sergilendiği vitrinlerde Tell Cüdeyde, Çatalhöyük, Tabal el Akrad
buluntuları ile Amik ovası dışında kalan ve kazısı yapılan höyüklerden Samandağ’da yer alan Al
Mina ve Sabuniyeden çıkan küçük eserler de yer almaktadır. Salonun sonunda Dörtyol‘da
bulunan Kinet Höyük mimarisi, bulunan eserleriyle birlikte görsel beğeniye sunulmuştur.

Saint Pierre Kilisesi
Antakya- Reyhanlı yolu üzerinde kente iki
kilometre uzaklıkta Habib-i Neccar Dağı
yakınında yer almaktadır. Doğal bir mağara olup
eklemelerle kiliseye dönüştürülmüştür. Kesin
inşa tarihi bilinmemekle birlikte; İsa’nın on iki
havarisinden biri olan Aziz Petrus’un ilk vaaz
verdiği yer olduğuna ve mağarada cemaatin ilk
kez ‘Hıristiyan’ adını aldığına inanılmaktadır. Bu
nedenle St. Pierre Kilisesi Hıristiyanlığın ilk
kilisesi olarak bilinir.
Mağara, Hıristiyanlığın Roma Devleti tarafından resmi din olarak kabil edilmesinden sonra yapılan
eklemeler ile gotik tarzda bir kilise şeklini almıştır. Aziz Petrus’un ilk Papa olarak kabul edilmesiyle
Katolik inancının dünyaya yayılmasında bir merkez konumunu almıştır.
Mağaranın tabanında tahrip olmuş bir şekilde M.S. 4 ve 5’inci yüzyıllara ait mozaik kalıntısı vardır.
Ayrıca bir altar, niş içinde mermer küçük St. Pierre’nin heykeli, kutsal sayılan su, saldırı esnasında
cemaatin gizlice kaçmasına yarayan tünel bulunmaktadır. 1983 yılında Papa VI.Paul tarafından
Hıristiyanlar için Hac yeri ilan edilmiştir. Her yıl 29 Haziran’da Katolik Kilisesi tarafından burada
ayin düzenlenir.
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