
Bursa Cumalıkızık Trilye Turu - Şok
Promosyon / 1 Gece 2 Gün

1.GÜN İstanbul - Mudanya - Trilye (Zeytinbağı)

 07:00 Zeytinburnu Çırpıcı İspark Otoparkı (Zeytinburnu Metro 
Yanı)

 07:30 Harbiye Mika Tur Ofisi Önü (Harbiye Askeri Müze Karşısı)
 08:00 Kadıköy Tepe Nautilus AVM Karşısı (Ayrılıkçeşme Metro 

İspark Otoparkı)
 08:15 Kartal Köprüsü Metro İstasyonu (E 5 Ankara İstikameti)
 08:30 Çayırova Mc Donalds,

Yukarıdaki hareket noktalarımızdan katılan misafirlerimiz ile birlikte
Mudanya’ya  doğru  yol  alıyoruz.  Türk  Kurtuluş Savaşı’nın  sonunda
imzalanan Mudanya Mütarekesi’nin yapıldığı yer  olarak tarihe  geçen
Mudanya’da,  ilk  olarak  XIX.yüzyıl  sonlarında  Rus  asıllı Aleksander
Ganyanof’a  ait  olan,  Mudanya  Mütarekesi’nin  imzalandığı bina  olan
Mudanya  Mütareke  Evi  Müzesi,  Bizans  İmparatoru  IV.  Konstantinos
Porphyrogenetos  döneminde  yapılmış  Kumkaya  Kilisesi,  Osmanlı
evlerinin  en  güzel  örneklerinin  bulunduğu  Mudanya’da  Tahir  Paşa
Konağını görüp fotoğrafladıktan sonra Trilye’ye (Zeytinbağı) geçiyoruz.
Eski  bir  Rum  yerleşim  yeri  olan  Trilye’de  Fatih  Camii,  duvarlarına
tarihte ilk kez resim yapılan Kemerli Kilise, eski bir kilise binası olan
Dündar  Evi  (Yohannes  Kilisesi)  ve  önceden  Papaz  Okulu  olarak  inşa
edilen ve 1980'li  yıllara kadar  okul  olarak hizmet veren Taş  Mektep
gezileri sonrası öğle yemeğini sahildeki balık restoranımızda alıyoruz.
Yemekten sonra ülkemizde yetişen sofralık zeytinlerinin en iyilerinden
olan Trilye Zeytini alışveriş molası sonrası Bursa’da bulunan otelimize
geçiyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

 Sabah Kahvaltısı: Yolda serbest alınacaktır. (Ekstra)
 Öğle Yemeği: Mudanya�da menü olarak alınacaktır. (Ekstra)
 Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup tur ücretine dahildir.
 Konaklama Oteli: Montania Resort, Formback Otel, Kırcı Otel 

vb.
 Güzergah: İstanbul - Mudanya - Trilye - Bursa / 225 KM



2.GÜN Bursa - Ulu Cami - Yeşil Türbe - Cumalıkızık - İstanbul

Sabah  otelde  alınan  kahvaltı  sonrası,  rengarenk  evleri,  Arnavut
kaldırımlı  sokaklarıyla  beş  yüzyıllık  Osmanlı  köyü  Cumalıkızık�a
geçiyoruz.  Osmanlı erken  döneminin  kırsal  kesim  sivil  mimari
örneklerini günümüze ulaşmayı başarmış olan Cumalıkızık, günümüzde
de tarihsel  filmlere mekân olmaktadır.  Önce köyü bir  uçtan bir  uca
geziyoruz.  Köy  meydanında  köy  geçmişine  ait  eşyaların  sergilendiği
Etnografya  Müzesi  ve  Sanat  Evi,  Cin  Aralığı  Sokağı,  (söylentiye göre
dünyanın  en  dar  sokağı)  Cumalıkızık  Cami,  Cumalıkızık  Hamamı  ve
Zekiye Hatun Çeşmesi’ni gezip yöresel  ürünlerin satıldığı tezgahlarda
alışveriş için  serbest  zaman  veriyoruz.  Daha  sonra  Bursa  şehir
merkezine hareket ediyoruz. Gezimizin ilk durağı Bursa'nın panoramik
görüntüsünün en  iyi  izleneceği  yer  olarak  bilinen  Tophane.  Osmanlı
Devleti'nin kurucusu Osman Bey ile devletin ikinci sultanı Orhan Bey'in
türbeleri,  İstiklal  Savaşı  Şehitleri  Anıtı  ve  1906  yılında  yapılmış  altı
katlı  Bursa  Saat  Kulesi  gezilerini  yapıp,  Türk  İslam  mimarisinin  en
önemli eserlerinden Ulu Cami’ye gidiyoruz. Kapalı namaz kılma alanı
bakımından Türk tarihinde yapılan en büyük cami özelliğine sahip, Ulu
cami’yi gezdikten sonra, Bursa’nın meşhur  İskender Kebabını tatmak
üzere  restoranımıza  geçiyoruz.  Öğle  yemeğinden  sonra  gezimize
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırasıyla Türkiye'nin tek ipek çarşısı
olan Koza Han, (Pazar günleri kapalı) Bursa’nın 7000 yıllık bir zaman
diliminde  geçirdiği  değişim  ve  dönüşümlerin  sergilendiği  Bursa  Kent
Müzesi,  Bursa'nın en güzel  anıtlarından olan Yeşil  Cami, Türk mezar
anıtlarının en gösterişlilerinden biri  ve  Bursa'nın  simgesi  olmuş Yeşil
Türbe’yi  gezip  dönüş  yolculuğumuza  başlıyoruz.  Başka  bir
TatilBudur.com  organizasyonunda  görüşmek  dileğiyle  sizlere  veda
ediyoruz.

 Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup tur ücretine dahildir.
 Öğle Yemeği: Bursa'da menü olarak alınacaktır. (Ekstra)
 Akşam Yemeği: Yolda serbest alınacaktır. (Ekstra)
 Konaklama Oteli: BU AKŞAM OTEL KONAKLAMASI YOKTUR.
 Güzergah: Bursa - Cumalıkızık - İstanbul / 185 KM

İKİ KİŞİLİK



PERİYOT ODADA KİŞİ
BAŞI

TEK KİŞİ İLAVE YATAK 2-6 YAŞ 7-12 YAŞ

19.11.2016
28.01.2017

Her
Cumartesi

209,00 TL 159,00 TL 89,00 TL 129,00 TL

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

 Rehberlik Ücretleri
 Yardımcı Rehberlik Ücretleri
 Otopark Ücretleri
 Mercedes Trevego, Tourismo, Man Fortuna marka Otobüsler İle 

Ulaşım, 
 Otelde 1 Gece Yarım Pansiyon Konaklama, 
 Açık Büfe 1 Sabah Kahvaltısı,
 Açık Büfe veya Set Menü 1 Akşam Yemeği, 
 Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri,
 Tatilbudur.com Otobüsü içerisindeki ikramlar,
 1618 sayılı kanun gereği zorunlu seyahat sigortası,

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

 Tüm öğle yemekleri,
 Tüm yemeklerde alınan içecekler,
 Müze ve ören yeri giriş ücretleri
 Tur süresince yapılan özel harcamalar,
 Ekstra belirtilen tüm çevre gezileri

GENEL ŞARTLAR

Gezi Süresi hareket ve dönüş günü dâhil olmak üzere 1 Gece 2
Gün olup 1 gece otel konaklamalıdır. Rehberimiz programı tamamen
gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir. Çocuk
indirimleri iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır.



Turlarımız otel,  otobüs,  tur  programı ve rehberlik  hizmetleri  ile  bir
bütündür  ayrı  ayrı  düşünülemez.  0-6  Yaş  çocuklarda  otel
konaklamasında  yatak  verilmeyebilir.  Tur  içeresinde  kullanılmayan
ulaşım,  konaklama,  çevre  gezileri  vb.  haklar  iade edilmez.  Haftalık
turlarda  oturma  düzeni  birer  sıra  kaydırılmak  suretiyle  rotasyon
uygulanır. Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa göre aynı
standartlarda olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir.  Tur öncesi ve tur
içinde  hava  muhalefeti  nedeniyle  yapılamayan  turlarda
Tatilbudur.com'un sorumluluğu yoktur. Bu turun hareketi için minimum
katılımcı  sayısı  30  olarak  öngörülmüştür.  Yeterli  sayıda  çoğunluk
olmadığında turu 20 Gün önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı
Tatilbudur.com'da  saklıdır.  Turun  iptali  durumunda  Tatilbudur.com
iptalini bizzat bildirmek zorundadır. Yasal süreç olduğundan tazminat
hakkı yoktur. Ön ödeme tutarı  kayıt tarihinde rezervasyon bedelinin
minimum %  35'idir.  Turun  hareket  tarihinden  7  Gün  önce  kalan  tur
bedelinin tamamlanması gerekmektedir. En son sirkü bir önceki sirküyü
geçersiz kılar. Fiyatlarımıza Kdv dahildir. 02.11.2016

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI

Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin 
verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını 
karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır.

REHBER TAVSİYESİ

Gezi  yerlerinde  genelde  yürüyüş  yapacağımızdan  dolayı  bunu
dikkate  alarak  hazırlıklı  gelmelisiniz.  Mevsim  koşullarını  düşünerek
giyininiz  (polar/kazak,  şapka,  güneş gözlüğü,  yağmurluk vb.)inceden
kalına doğru bir giyimi tercih ediniz (yürüdükçe terler, durduğunuzda
üşüyebilirsiniz).  Ayakkabınız  yürüyüşe  uygun  olsun  (toprak,  kaya,
çamur, su vb.). Boğazlı bot ya da spor ayakkabı iyi olur. Küçük bir sırt
çantanız  bulunsun  (yürüyüş  sırasında  elleriniz  boş  olmalı).  Mutlaka
yedek giyim, çorap ve ayakkabı alın. Varsa ilaçlarınız, fotoğraf/video
çekiyorsanız  yeterince  film,  yedek  pil  bulundurmanız  gerektiğini
hatırlatır sizleri turlarımızda misafir etmekten mutluluk duyarız.

İKLİM ŞARTLARI

Bursa  ili  doğuda  Bilecik,  Adapazarı,  kuzeyde  Kocaeli,  Yalova,
İstanbul ve Marmara Denizi, güneyde Kütahya, batıda Balıkesir illeriyle



çevrilidir. Denizden yüksekliği 155 metre olan Bursa, genelde ılıman bir
iklime  sahiptir.  Ancak,  iklim  bölgelere  göre  de  değişiklik
göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizi’nin yumuşak ve ılık iklimine
karşılık  güneyde  Uludağ’ın  sert  iklimi  ile  karşılaşılmaktadır.  İlin  en
sıcak ayları Temmuz, Eylül, en soğuk ayları ise Şubat, Mart’tır. 52 yıllık
gözlem süresi itibarı ile yıllık ortalama yağış miktarı 706 mm�dir. İlde
ortalama nispi nem % 69 civarındadır. İlin yüzey şekilleri, birbirlerinden
eşiklerle  ayrılmış  çöküntü  alanlarıyla,  dağlar  halindedir.  Çöküntü
alanlarının başlıcalarını İznik ve Uluabat gölleriyle Yenişehir, Bursa ve
İnegöl  ovaları  oluşturmaktadır.  Toplam yüzölçümü 10.  819 km2 olan
Bursa  ili  topraklarının  %  17'sini  ovalar  oluşturmaktadır.  İl  sınırları
dâhilinde  Uluabat  (1.  134  km2)  ve  İznik  (298  km2)  gölleri
bulunmaktadır.  İlin  önemli  akarsuları;  Mustafakemalpaşa  Çayı,
Uludağ’ın güney yamaçlarından doğan ve gene Uludağ’dan kaynaklanan
birçok küçük dere ile beslenen Nilüfer Çayı, Göksu Çayı, Koca Dere,
Kara Dere, Aksu Deresi’dir. İlin sahip olduğu 135 km kıyı bandının 22
km’lik  kısmı  kullanıma  uygun  olup,  diğer  kısmı
değerlendirilememektedir.  Bursa  ili  topraklarının  yaklaşık  %  35�ini
dağlar  kaplamaktadır.  Dağlar  genellikle  doğu-batı  yönünde  uzanan
sıradağlar  şeklindedir.  Bunlar;  Orhangazi’nin  batısından  Gemlik
Körfezi’nin  batı  ucunda  bulunan  Bozburun’a  doğru  uzanan  Samanlı
Dağları,  Gemlik  Körfezi’nin güney yüzünü kaplayan ve  Bursa ovasını
denizden  ayıran  Mudanya  Dağları,  İznik  Gölü’nün  güneyi,  ile  Bursa
ovasının  kuzey  kesimleri  arasında  yer  alan  Katırlı  Dağları,  Mudanya
Dağları’nın  uzantısı  olan  Karadağ  ve  Marmara  Bölgesi’nin  en  yüksek
dağı olan Uludağ’dır (2. 543 m).

ÖĞLE YEMEKLERİ İÇİN TAVSİYE EDİLEN RESTAURANTLAR

1. Gün: Mudanya'da Serbest Öğlen Yemeği

2.Gün: Bursa Serbest Öğlen Yemeği

ULAŞIM ARAÇLARIMIZ

Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri Kişi Sayılarına göre aşağıdaki
şekilde sınıflandırılır. Her turumuzda bulunan kişi sayısına göre aşağıda
bulunan araç tipleri tayin edilir.

OTOBÜSLER: (25 - 46 Kişi Sayılarında Kullanılır)



MERCEDES  Travego/Tourismo 46+1+1  koltuklandırma,  abs,  asr,
Klima,  2adet  monitör,  2  adet  buzdolabı,  su  ısıtıcılı  mutfak  ünitesi,
okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı
(cep telefonu kullanılmaz)

NEOPLAN  Cityliner/Tourliner 46+1+1  koltuklandırma,  abs,  asr,
Klima,  2adet  monitör,  2  adet  buzdolabı,  su  ısıtıcılı  mutfak  ünitesi,
okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı
(cep telefonu kullanılmaz.)

MITSUBISHI  Safir 46+1+1 koltuklandırma, abs,  asr,  Klima, 2adet
monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları,
rehber  anonsu  için  ses  sistemi,  cd  ve  dvd  oynatıcı  (cep  telefonu
kullanılabilir)

MIDIBUSLER: (17 - 24 Kişi Sayılarında Kullanılır)

ISUZU TURKUAZ 31+1 koltuklandırma, Yatar otobüs koltuklu, abs,
asr, Klima, 1adet monitör, 1 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi,
okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı

MINIBUSLER: ( 16'ya kadar Kişi Sayılarında Kullanılır)

VW VOLT 12+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs Deri
koltuklu, abs, asr, Klima, 1 adet buzdolabı, okuma lambaları, rehber
anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı

VW VOLT EL 16+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs
Deri  koltuklu,  abs,  asr,  Klima,  1  adet  buzdolabı,  okuma  lambaları,
rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı

MERCEDES SPRINTER 12+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar
otobüs  Deri  koltuklu,  abs,  asr,  Klima,  1  adet  buzdolabı,  okuma
lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı

MERCEDES  SPRINTER  EL 16+1  koltuklandırma,  Özel  tasarlanmış
Yatar otobüs Deri koltuklu, abs, asr, Klima, 1 adet buzdolabı, okuma
lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı

TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN



OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
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