
  
        Motala 28/11-2018 

6 Dagar & 5 Nätter till Mardin Turkiet 2019! 

 

En kultur och Upplevelse resa till fantastiska Mardin. 
 

Tema: Kultur och Upplevelse i en Orientalisk Sagoregion! 
 

Lördagen den 11/5 
Kl.07.45  Avresa Arlanda TK1792 Flyg till Mardin via Istanbul 

Kl.17.25  Ankomst Mardin  

Vi blir hämtade på flygplatsen av inhyrda bussar och åker till vårt 

Hotel Aktu Se. https://sv.hotels.com/ho634091/akitu-hotel-midyat-turkiet/  

Vi checkar in och lär känna hotellet och omgivningen och gemsam middag på kvällen, som vi 

har alla dagar! 
 

Söndagen den 12/5 

Tidig Mässa i Jungfru Marias kyrka och därefter frukost på Hotellet! 

Kl.11.00 guidad rundvandring i Midyat, där vi bl.a. får se Midyat klocktorn, Mor Hobel-klostret 

och Cevat Pasha-moskén 
 

Måndagen den 13/5 

Efter frukost blir vi hämtade med bussar och med hjälp av 

en guide, kommer bl.a. besöka San Augin kloster, St Jacobs 

Katedral och Vita Vattnet 
 

Tisdagen den 14/5 

Efter frukost blir vi hämtade igen med bussar och med hjälp av en guide, kommer vi fortsätta med 

att upptäcka Kasimiye Medrese och andra intresanta saker i Madrin som hämtat ur ”Tusen och en 

natt”, Minareter, Böneutropare och gyllene slott och stenhus! 
 

Onsdagen den 15/5 

Efter frukost denna dag kan man ta sig till Tur Abdin, 

gudstjänarnas berg, där det finns viktiga helgedomar och en 

”blomsterprakt” utan dess like, nu på våren. Eller stanna kvar på 

hotellet och ha egen tid för att besöka alla ”Basarerna” som finns i 

Madrin. 
 

Torsdagen den 16/5 

Efter frukost, så är det tyvärr dags för oss att resa hem! 

Vi blir skjutsade av de inhyrda bussarna till Mardins flygplats. 
 

Kl.09.15  Avresa Mardin 2675 Flyg till Arlanda via Istanbull 

Kl.17.05  Ankomst  Arlanda Stockholm 

Pris: 2-bädds rum 7 900:-/person i dubbelrum,vid minst 20 st deltagare. Tillägg Enkel rum +1 500 kr. 

I vårtt pris ingår: Flyg T/R Arlanda – Mardin. Övernattning fem nätter halvpension(frukost & middag) 

och Buss transporter med och guidningar. 
 

Anmälan genom att betala in 3 000 kr/person, (täcker 

flygbokningen), så fort som möjligt, för att säkert veta att Ni 

kommer med, ”Först till kvarn får först mala”, På BG-nr 5309-

1633 eller Bankkonto Swedbank, 8480-6 694 204 965-8, Skriv 

”Mardinresa & Mobilnummer”.   Max 25 st. Deltagare! 
 

 

Med hopp om en trevlig resa! 
 

Lars-Gunnar Smuelsson  +46 70-56 75 190 

 

https://sv.hotels.com/ho634091/akitu-hotel-midyat-turkiet/

