ESKİŞEHİR - BURSA –KÜTAHYA TURU
07 Mart, 20 Nisan, 18 Mayıs, 6 Haziran, 04 Temmuz, 11 Ağustos 2019 ,
3 gece 4 gün

1.GÜN ANTALYA – ESKİŞEHİR (450 km)
Sabah 06:00’de yola çıkarak, Burdur-Afyon üzerinden öğlen saatlerinde Eskişehir’e varıyoruz.
İlk durağımız SAZOVA BİLİM VE KÜLTÜR PARKI. Sazova parkı sınırları içinde size verilecek olan serbest
zaman diliminde vaktinizi dilediğinizce değerlendirebilirsiniz Kırım Evi Restaurant’da ( extra )çibörek
tadabilirsiniz. . Kendinizi Disneyland ta gibi hissettirecek olan MASAL ŞATOSU sizi bu parka hayran
bırakacak. NUHUN GEMİSİ ni görüp,17. Yy da Atlas Okyanusunu ilk defa geçen MY FLOWER adlı korsan
gemisinin birebir aynı ebatlarında yapılmış olan KORSAN GEMİSİ ni gezebilirsiniz.Misafirlerimiz parkta
alacak oldukları serbest zaman diliminde arzu ederlerse park içerisindeki Tren istasyonlarında bekleyip
Alman yapımı olan Dekovel ( nostajik tren ) ile park içerisinde 15 dk sürecek olan panoramik bir tur (
ücretsizdir ) yapabilirler. Ayrıca Türk Dünyası Şaheserleri Parkı ( Minicity ), Sualtı Dünyası Ve Hayvanat
Bahçesinide ziyaret edebilirsiniz ( Sazova Bilim ve Kültür Parkı sınırları içerisinde gezip görmek istediğiniz
tüm bu bölümlerin giriş ücretleri extradır ). Burada geçirecek olduğunuz unutulmaz dakikaların ve serbest
zamanımızın ardından otelimize yerleşiyoruz. Konaklama Otelimiz de. Yemek için dışarıya çıkmak isterseniz
Barlar Sokağını görüp , İstanbul un İstiklal Caddesine benzetilen Doktorlar Caddesi nde keyifli bir yürüyüş
yapıp, Porsuk Çayı kenarındaki cıvıl cıvıl mekanlarda oturup bir şeyler içmenizi tavsiye ederiz. Arzu eden
misafirlerimiz rehberimizin düzenleyecek olduğu Eskişehir de unutulmaz bir gece yaşamak için ekstra olan
muhteşem canlı müzik programına katılabilirler.
2.GÜN ESKİŞEHİR - BURSA
Sabah otelimizde alacak olduğumuz kahvaltının ardından otelimizden ayrılarak aracımızdaki yerlerimizi
alıyoruz. Sonrasında ODUNPAZARI nın kalbini oluşturan Mimar Acem Ali nin yapmış olduğu KURŞUNLU
KÜLLİYESİ ni ve içerisindeki önemli yapıları görüp rehberimizin anlatımlarıyla birlikte içerisinde bulunan 17.
Yy da Eskişehir in Beyaz Altını olarak adlandırılan LÜLETAŞI MÜZESİ ni geziyoruz. Ve bölgeye has Met
Helvasının tadına bakmak için kısa bir mola veriyoruz.Odunpazarı ilçesinin simgesi olan 18. Yy konut
mimarisine ev sahipliği yapan TARİHİ ODUNPAZARI EVLERİ ni görebilmek için bölgede ilk olarak
restorasyonlarının yapıldığı sokakları sırasıyla gezip,bu güzel sokaklarda dolaşırken el emeği ile yapılan
Lületaşından ve Cam Sanatlarından alışverişlerimizi yapıyor, sevdiklerinize hediyeler almanız için fırsat
yaratıyoruz. Müze turumuza Türkiye de İlk ve Tek olan her ikisinde de ciddi bir el emeği ve zamanın
harcandığı güzel sanatların en güzel iki farklı dalına sahip olan YILMAZ BÜYÜKERŞEN BALMUMU
HEYKELLER MÜZESİ ve ÇAĞDAŞ CAM SANATLARI MÜZESİ ni gezerek başlıyoruz. Ardından rotamızı hem
kahve molası vermek hem de arzu eden misafirlerimiz için alışveriş yapabilecekleri Odunpazarı nın ilk
kurulduğu dönemde, çevre köylerden gelen pazarcıların atlarıyla birlikte konakladıkları ATLIHAN EL
SANATLARI CARŞISI na çeviriyoruz. Burada alacak olduğumuz serbest zamanının ardından Bursa’ya
hareket. Otelimize yerleşme.
3.GÜN – BURSA Sabah otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltımızın ardından otelden hareketle günün ilk
durağı Osman Bey ve Orhan Gazi’nin türbelerinin bulunduğu Tophane Tepesi olacak. Bursa manzarasına
hâkim bu tepede Bursa saat kulesini de görüp, fotoğraflarımızı çektikten sonra, Yıldırım Beyazid tarafından
yaptırılan, İslam âleminin beşinci büyük Harem-i Şerif’i olarak kabul edilen yapılardan bir tanesi olan Ulu
Camiyi ziyaret edeceğiz. Hacivat ve Karagöz’ünde yapımında çalışırken işleri aksattıkları gerekçesiyle idama
mahkûm edildikleri anlatılan Ulu Caminin içerisindeki şadırvanı, minberi ve mihrabı ilgimizi çekecek. Ulu
Cami’den hareketle hemen yanındaki Kapalı Çarşı ve meşhur Koza Han’da alışveriş için mola vereceğiz.
Mola sonrası son durağımız Çelebi Mehmet döneminde yapımına başlanmış ve kendisinin de türbesinin

bulunduğu Yeşil Külliyesinden ayakta kalan camii ve türbe olacak. Ardından öğle yemeğimizi meşhur Bursa
İskender’inden yiyerek değerlendireceğiz. Yemek sonrası Yeşil Cami, Yeşil Türbe, zamana bağlı olarak
Çekirge Semti, Murat Hüdavendigar Camii’ni gördükten sonra otelimize dönüş…
4.GÜN CUMALIKIZIK- KÜTAHYA – AFYON -ANTALYA
Sabah otelimizde alınan açık büfe kahvaltı sonrası Uludağ eteklerine kurulmuş beş Kızık köyünden biri olan
Cumalıkızık Köyü’ ne hareket ediyoruz. Osmanlı geleneklerini ve ev yaşamını günümüzde de sürdüren bu
köy çok sayıda dizi ve sinema filmine de ev sahipliği yapmıştır. Köyde Arnavut taş kaldırımlı sokaklarda
dolaşıyoruz. Verilen serbest zamanda köy kahvesinde yudumlayacağımız çaylarımızın ardından tarhana,
erişte, ceviz reçeli gibi köye özgü alışverişlerimizi yaptıktan sonra Kütahya’ya doğru yola çıkıyoruz. Tüm
Anadolu şehirleri gibi şaşırtıcı birçok özelliği ve güzellikleri bulunan bu eski Osmanlı şehrini tanımaya ünlü
Germian Sokağı’nı gezerek başlıyoruz. Daha sonra, Arkeoloji Müzesi, Kossuth (Macar) Evi, Ulu Camii,
Kütahya Çini Müzesi’ni göreceğiz. Alışveriş için serbest zaman sonrası yola çıkıyoruz. keyifli bir yolculuk
sonrası Afyon üzerinden geç saatlerde Antalya’ya varıyoruz. Başka bir turumuzda görüşmek üzere…
FİYATLAR
Tarihler

07 Mart, 20 Nisan, 18 Mayıs, 04 Temmuz
6 Haziran, 11 Ağustos 2019

2 ve 3 Kişilik
Odada
Kişi başı

Tek Kişilik
Oda Farkı

899 TL
1.099 TL

300 TL
300 TL

2 yetişkinle
aynı odada
3 – 12 Yaş
Çocuk
749 TL
899 TL

0 – 2 Yaş
Çocuk
Ücretsiz
Ücretsiz

ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER
•
•
•
•

Lüks araçlar İle Ulaşım
Çevre Gezileri, profesyonel rehberlik
1 gece 4* Eskişehir Otel, 2 gece 4* Bursa Otel vb oda kahvaltı Konaklama
Mesleki sorumluluk sigortası

ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER
•
•
•

Tüm Öğle, akşam Yemekleri
Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler
Müze Ören Yeri Girişleri

Notlar: Acentemiz Rehberi; hava ve ortam şartlarına bağlı olarak tur programı üzerinde değişiklik
yapabilme hakkına sahiptir. Bu tur minimum 12 kişi olması halinde gerçekleştirilir. Turlara yeterli katılımın
sağlanamaması durumunda tur hareket tarihine 3 gün kala tüm katılımcılara bilgi vermek kaydıyla tur
iptal edilir ve tur ücretleri iade edilir. Turlarımızda ulaşım, -13 kişi arası kayıtlarda lüx minibüs, 14- 25 kişi
arası lüks midibüs 26-45 kişi arası kayıtlarda lüx otobüslerle sağlanır.

