
Hz.Mevlana’nın  743.Vuslat  Yıldönümü  vesilesi  ile  Mistik
ve Huzur  dolu  bir  yolculuk… 

KONYA  ŞEB-İ  ARUZ  TURU 

            1 Gece 2 Gün /  Yarım Pansiyon Konaklama               
16 Aralık Gidiş 18 Aralıkı Dönüş

1.GÜN      16.12.2016  İstanbul – Konya 

Bakırköy İncirli Ömür Plaza Önü: 21:00  - Beşiktaş Yıldız Camii Önü : 22:00  - Kadıköy 
Evlendirme Dairesi Önü :23:00   Kalkış noktalarımızdan hareket ile Düzce üzerinden 
Bolu’ya ulaşıyor ve Tursan tesislerinde dinlenme molası veriyoruz. Mola sonrası 
rehberimizin bilgilendirme amaçlı anlatımları eşliğinde gece yolculuğumuza devam 
ediyoruz.                                               

2.GÜN       17.12.2016  Mevlana Müzesi – Karatay Medresesi – Sema Gösterisi

Sabah  erken saatte alınan extra kahvaltı molamızın ardından  Konya şehir merkezine 
varıyoruz.Konya gezimizde ilk olarak  1. Alâeddin Keykubad'ın tamamladığı Alâeddin 
Tepesi üzerindeki Alâeddin Camii çevresinde otobüsle yapılan panoramik turumuzu 
yapıyoruz , daha sonra  Selimiye Cami, Üçler Türbesi (Üç Erenler Türbesi), 16 dilimli 
Yeşil Kubbe (Kubbe-i Hadra),Hz.Mevlana, babası ve Sultan Veled'in sandukaları ile 
birçok ulemanın çini sandukalarının bulunduğu Mevlana Türbesini ziyaret ediyoruz. 
Burada Mevlevi giysileri, müzik aletleri, el yazması kitaplar, maketler, resimler, 
halıların ve eski eserlerin bulunduğu Mevlana Müzesi ile Mevlevi Dergâhı gezilerini 
çarşı içinde verilen serbest  zaman sonrasında Mevlana'nın can dostu olan ve çok 
yakın olduğu için Mevlana'yı halktan uzaklaştırdığı düşünüldüğünden dolayı 
öldürüldüğü ileri sürülen Şems-i Tebrizi  Türbesini ziyaret ediyoruz.Daha sonra öğle 
yemeğinde Konya Mutfağının Eşsiz lezzetlerinden meşhur Etli ekmeği, Mevlana 
Pidesi ve Tandırı seçeneklerinden yemeğimizi alıyoruz. Yemek molamızın ardından 
vereceğimiz serbest zamanımızın ardından Karatay Medresesi ve müzesini ziyaret 
etmek için otobüsümüze dönüyoruz, ziyaret sonrası otobüs ile yapacağımız şehir turu
esnasında Sadreddin Konevi Camii ile yıldırım düşmesi nedeniyle yarım minareli olan 
İnce Minareli Cami, İplikçi Cami ve Medresesi'ni panoramik olarak gördükten sonra 
konaklama yapacağımız otelimize hareket ediyoruz  ve odalarımıza yerleşme.Akşam 
yemeğimizi aldıktan sonra  Hz. Mevlana’nın 743.Vuslat Yıldönümü vesilesi ile 
yapılacak olan ve bu geziye katılmanıza sebep olan sema gösterilerini izlemek için 
kültür merkezine gidiyoruz.Tören bitiminden sonra otelimize dönüş ve konaklama.

3.GÜN     18.12.2016  Nasreddin  Hoca  Türbesi – Akşehir 
Sabah otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltı sonrasında, Mevlana Hazretleri'nin 
devamlı ziyaret ettiği dönemin bilgini ve psikoloğu Tavus Baba (Tuzcu Baba) 



Türbesi’ni ziyaret ediyoruz. Türbenin asıl ismi Muhammed El-Bini Türbesi’dir. Türbe 
gezimiz sonrası Akşehir’e hareket ediyoruz. Hazır cevaplılığı ile ünlü ve birçoğumuzun
hikâyelerini dinleyerek büyüdüğümüz Nasrettin Hoca’nın Türbesini ziyaret ettikten 
sonra Hocanın fıkralarını yansıtan heykellerin ve figürlerin bulunduğu Gülmece 
Parkında  kısa bir yürüyüş yapıyoruz. Tarihi bir Akşehir evi de olan Nasreddin Hoca 
Etnoğrafya Müzesini ve  Akşehir Ulu Cami gezilerimizin ardından Akşehir – Eskişehir - 
Adapazarı üzerinden İstanbul’a dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Akşam saatlerinde 
İstanbul’a varıyor ve bir sonraki  Tur organizasyonumuzda buluşmak üzere sizleri 
aldığımız noktalara bırakarak vedalaşıyoruz. 

Önemli Not : 
* Şeb-i Aruz törenleri için acentamızın grup bilet rezervasyonları  akşam saat : 21:00  
Seansını  kapsadığı için  konuklarımızın başka bir seans tercih etme şansları mümkün 
değildir.* Tören salonuna 7 yaşından küçük çocuklar kabul edilmemektedir.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler :
* Lüks Araçlar ile gidiş-dönüş ulaşım 
* Seçilen Otele Göre  1 gece yarım pansiyon konaklama
* Programda belirtilen Çevre Gezileri
* Araç içi sıcak – soğuk ikramlar 
* Profesyonel Rehberlik hizmetleri
* Mesleki sorumluluk ve seyahat sigortası

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler :
* Öğle yemekleri ve yemeklerde alınan içecekler
* İlk gün yolda alınan kahvaltı 
* Kişisel harcamalar.
* Tur programında belirtilen Milli Park,müze,konak ve ören yeri giriş ücretleri. 
* 17.12.2016 Tören Bileti : Akşam 21.00 Gösterimi 

Turu satın alan misafirlerimiz ,Ören -Milli park giriş ücretleri,Tören Bileti  için 70 TL 
ödemekle yükümlüdür.
7-12 yaş grubu içinde bu ücret  70. Tl dir.
Bu ücret rehber tarafından otobüs kalkışında toplanacak olup zorunludur.
0 – 6 yaş çocuklar iki büyük yanında konaklayıp  otobüste koltuk  almadıkları 
takdirde ücretsizdir.
0-6 yaş çocuk için Otobüs’de koltuk talep edildiği takdirde ise çocuk başı 100 Tl 
ödenir.
Tura tek kişi katılacak misafirlerimiz acentemize  3 * Otel’de 50 tl , 4 * Otel’de 100 



tl’ dir. 
7-12 yaş çocuk  konaklama ve ulaşım fiyatı 30  Tl indirimli olarak acenteye 
ödenecektir.

Kupon alım  tarihinden itibaren 10 gün içerisinde rezervasyon yapılması 
gerekmektedir.REZERVASYON İPTALLERİNİN VE TARİH DEĞİŞİKLİKLERİNİN; 14 GÜN 
ÖNCESİNDEN BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE FIRSAT KODLARI 
KULLANILMIŞ SAYILACAKTIR.
 
Acente rehberi  içerik aynı kalmak şartı ile,gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin 
tur programından daha çok verim alabilmesi için gezilecek yerlerin güzergahında ve 
saatlerinde değişiklik yapabilir.Resmi Tatil ve Özel Günlerde Geçerli Değildir.

Gezi  Süresi 2 Gece 3 Gün olup 1 gece otel konaklamalıdır. Rehberimiz programı 
tamamen gerçekleştirmek Kaydı İle Programın Seyrinde değişiklik yapabilir. Turlarımız
Otel, Otobüs, Tur Programı ve Rehberlik Hizmetleri İle Bir Bütündür Ayrı Ayrı 
Düşünülemez. 0-6 Yaş Çocuklarda Otel Konaklamasında Yatak verilmeyebilir. 
Rezervasyon Esnasında koltuk sözü verilemez.  Konaklama Bölgelerinde ve 
Otellerinde Yoğunluğa bağlı olarak Değişiklik Yapılabilir. Hava Muhalefeti Nedeniyle 
Yapılamayan Turlarda  Hola Turizm Sorumluluğu Yoktur. Yeterli sayıda çoğunluk 
olmadığında tur ulaşımı Midibus veya Minibusla gerçekleştirilir ya da iptal olur. Böyle 
bir durumda Hola  Turizm misafirlerine 5 (Beş ) gün öncesinden bizzat haber 
vermekle yükümlüdür. Resmi Tatil ve özel günlerde geçerli değildir.


	Hz.Mevlana’nın 743.Vuslat Yıldönümü vesilesi ile Mistik ve Huzur dolu bir yolculuk…
	KONYA ŞEB-İ ARUZ TURU
	1 Gece 2 Gün / Yarım Pansiyon Konaklama
	1.GÜN 16.12.2016 İstanbul – Konya

