
 

Hz.Mevlana’nın  746.Vuslat  Yıldönümü  vesilesi  ile  Mistik  ve 

Huzur  dolu  bir  yolculuk ... 06 – 10 ve 13 Aralık Hareketli 

KONYA  ŞEB-İ  ARUZ  TURU   1 Gece 2 Gün /  Yarım Pansiyon Konaklama                

1.GÜN       İstanbul – Konya  

Bakırköy İncirli Ömür Plaza Önü: 21:00  - Mecidiyeköy Doğtaş ve Mado 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      Mevlana Müzesi – Karatay Medresesi – Sema Gösterisi 

Sabah  erken saatte alınan ekstra 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 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 yemeğini otelimizde aldıktan sonra Hz. Mevlana’nın 746.Vuslat Yıldönümü vesilesi ile yapılacak olan ve bu 
geziye katılmanıza sebep olan sema gösterilerini izlemek için kültür merkezine gidiyoruz.Tören bitiminin ardından otelimize 
dönüş ve konaklama. 
 

3.GÜN      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 20.00  Seansını  kapsadığı için  konuklarımızın 
başka bir seans tercih etme şansları mümkün değildir. 
* Tören salonuna 7 yaşından küçük çocuklar kabul edilmemektedir. 
 

TUR  ÜCRETİNE  DAHİL  OLAN  HİZMETLER                                           
*Lüks  Otobüs  ile gidiş  dönüş ulaşım,                                          
* Seçilen Otele göre  1 Gece Y.P , 1 Sabah Kahvaltısı,1 Akşam Yemeği,                          
* Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri,   * 1618 Sayılı Kanun gereği  Zorunlu Seyahat sigortası,    
* Profesyonel rehberlik hizmetleri ,   * Şeb-i Aruz  gösterisi tören bileti  ( saat 20.00  gösterisi )   

 
TUR  ÜCRETİNE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER   
* Tüm öğle yemekleri ,  * Tüm yemeklerde alınan İçecekler  
* Ekstra olarak belirtilen organizasyonlar. * Müze ve ören yeri girişleri 
 

Hareket Tarihleri ;    06.12.2019 – 10.12.2019  ve  13.12.2019  
 

  
 
 

 



 

 

Detaylar ve Ek Hizmet Bedeli: 

* 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 200 Tl ödenir. 
* Tura tek kişi katılacak misafirlerimiz  ilave olarak acentemize 100 tl fark ödemelidir. 
* 7-12 yaş grubu çocuklar  50 tl indirimli  ödemelerini acentemize yapmaları gerekmektedir. 
* Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaralarınızı ve doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz. 
* REZERVASYON TARİH DEĞİŞİKLİKLERİNİN;  21 GÜN ÖNCESİNDEN BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ 
TAKDİRDE   KULLANILMIŞ SAYILACAKTIR. 
* Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde acente 5 gün önceden haber vermek kaydı ile turu bir sonraki tarihe 
kaydırabilir.  
 
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. 

 
 

                  
 


