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ELAZIĞ / TUNCELİ / ERZİNCAN 
21 - 24 Ekim 2020 

3 gece 4 gün 
 

Harput  -  Pertek – Munzur Vadisi – Ovacık – Girlevik Şelalesi  
 Kemaliye –Keban 

 
21 Ekim Çarşamba ISTANBUL / ELAZIĞ / HARPUT / TUNCELİ 
08.30’da İstanbul Havalimanı’ndan THY ile Elazığ’a uçuş. 10.10’da varış.  Harput’a hareket.  
Günümüzden 4000 yıl önce hakim bir tepede kurulmuş olan tarihi ve kültürel mirasın 
korunduğu Harput'ta 12 yy dan kalma eğik minaresiyle Ulu cami, Sara Hatun Camii, yöreden 
toplanmış eski eserlerin sergilendiği Şevik Gül Kültür Evi, Arap Baba türbesi ve Harput’un tarihi 
kadar eski olan Harput kalesinin ziyaret edilmesi.  7 km uzaklıkta yer alan ve yazın bile içinde 
buz sarkıtlarına rastlanabilen Buzluk mağarasının gezilmesi sonrası Tunceli ye hareket.  Elazığ-
Tunceli sınırında Keban Baraj gölünde çalışan feribot ile Tunceli’nin Pertek ilçesine varış. Pertek 
Kalesi’nin, Keban Barajı su tutmadan önce kurtarılan ve yeni Pertek’e taşınan 16. yüzyıl eseri 
Sungur Bey ve Çelebi Ağa Camiileri’nin görülmesi. Tunceli’ye geliş. Munzur nehri kenarında 
akşam yemeği sonrası otelimize yerleşme.  
 
22 Ekim Perşembe MUNZUR VEDİSİ MİLLİ PARKI / OVACIK 
Kahvaltı sonrası Anadolu'nun en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı’na 
geliş.  Güzergahımız üzerinde yer alan Anafatma ziyaretgahı, 38 kayalıkları gibi yerlerde kısa 
molalar ile bölge doğası, tarihi ile ilgili bilgi takdimi sonrası Munzur Vadisi’nin muhteşem 
manzarasında fotoğraf molası. Ovacık ilçesinden geçiş ile Munzur sıra dağlarını takip ederek 
bölge insanı tarafından kutsal sayılan Munzur gözelerinin görülmesi. Tunceli’ye dönüş ve burada 
bölge kültürünün önemli unsurlarından Cem Evi’nin görülmesi ve bilgi alınması. Akşam yemeği 
ve otelimize dönüş.  
 
23 Ekim Cuma  PÜLÜMÜR VADİSİ / ERZİNCAN/ GİRLEVİK ŞELALESİ 
Kahvaltının ardından Tunceli-Erzincan karayolunun içinden geçtiği Pülümür Vadisi’ne geliş. 
Ağlayan kayalar, Zagye Şelalesi bölgenin özgün bitki örtüsü ve doğasının görülmesi.  Erzincan a 
30 km uzaklıkta bulunan ve kaynağını Munzur dağlarından alan ve bölgenin en büyük 
şelalelerinden biri olan Girlevik Şelalesi’nin görülmesi ve devamında Erzincan’a geliş.  Şehirde 
Mama Hatun Türbesi ve Kervansarayı, Erzincan Kalesi,   gümüşçüler yer altı çarşısı görülecek 
yerler arasında.  Erzincan döneri menüsü ile akşam yemeği ve otelimize yerleşme.  
 
24 Ekim Cumartesi KEMALİYE / ELAZIĞ / İSTANBUL 
Kahvaltı sonrası Kemaliye'ye hareket.  Yolumuz üzerinde Karasu nehrinin görülmesi ve   Ahmet 
Kutsi Tacer'in "Orda bir köy var uzakta"  şiirine konu olan Apçağa köyüne geliş. Kemaliye'yi 
tepeden gören bu güzel yerden Kemaliye’nin temaşası. Çay molası sonrası  Kemaliye sokaklarını, 
cumbalı evleri, bölgeye has tatlıcıların bulunduğu lökhanenin görülmesi. Osmanlı döneminde 
kadınların gurbete giden eşlerine, sevdalılarına yazdığı manilerinin sergilendiği mani yoluna 
geliş ve buraya asılan levhalar üzerindeki  özlem ve hasret kokan manilerin okunması.  
Türkiye'nin en büyük ve dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Karanlık Kanyon’da tekne 
turumuz sonrası Elazığ’ın Keban ilçesine geliş.  Keban ilçesinde bulunan Çırçır Şelalesi’nde 
Alabalık menüsü ile akşam yemeği sonrası havalimanına transfer. 20.15’de THY ile İstanbul 
Havalimanı’na uçuş. 22.10’da varış.  
 

 



 
 
 

 
 
 
Oteller 
 
Tunceli Şaroğlu Otel   **** 
Erzincan Hotel Grand Alemdar **** 
 
Fiyatlar (Turumuzun hareket sayısı asgari 16 kişidir) 
 
İki kişilik odada kişi başına  2300 TL  +  THY iç hat uçak bileti 
 
 
Fiyatlar dahil olan hizmetler; 
 
Seyahat sağlık sigortası, 
46 kişilik rahat, konforlu ve Covid-19 mücadele standartlarına haiz araç ile ulaşımlar, 
Covid-19 mücadele sertifikalı şehirlerin en iyi otellerinde kahvaltı dahil konaklama, 
Programda belirtilen gezi ve ziyaretler, 
Yöre mutfağının özelliklerini yansıtan menüler ile 3 akşam yemeği, 
Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri, 
Feribot ve tekne ücretleri, 
Profesyonel rehberlik hizmeti, 
Figura tur liderliği hizmetleri.  
 


