
1 GECE KONAKLAMALI ESKİŞEHİR

Hareket Yerleri ve Saatleri    ;
06.30 İncirli Doğtaş Mağazası Önü
07.00 Mecidiyeköy Yapı Kredi Önü
07.30 Kadıköy Adalar-Beşiktaş İskelesi  Önü
07.45 Kartal Köprüsü
08.15 Çayırova Mc Donald’s 

1. GÜN  : Siz değerli misafirlerimiz ile  belirtilen buluşma noktasından hareketle, 
Adapazarı – Pamukova - Bozüyük üzerinden, Eskişehir’e ulaşıyoruz.Hava Müzesi ve 
Haller Gençlik Merkezi gezilerimiz sonrası,  EKSTRA öğle yemeğimizi alıyoruz. Gezimize 
Kent Park ile devam ediyoruz. Daha sonra Mumya Müzesi ve Kurtuluş Müzesi’ni gezdikten
sonra Odunpazarı’na geçiyoruz . Her biri birer tarih olan ve o eski yaşantıyı gözlerimin 
önünde canlandıran tarihi konaklar arasında dolaşırken kendinizi Osmanlı döneminin 
içersinde hissedeceksiniz. Türkiye’de bilinen ilk Modern Cam Müzesi’ni Birbirinden güzel 
cam eserleri görüp fotoğrafladıktan sonra Atlı Han (Geleneksel El Sanatları Çarşısı) da 
Lüle taşı yapım ve satım atölyelerini görüyor ve burada serbest zamanımızı 
değerlendiriyoruz. Adından gelişimi ve bir üniversite şehri olması vesilesiyle adından 
sıkça bahsettiren Eskişehir’i tanımaya devam ediyoruz. Dünya’da tek olan Lüle Taşı 
Müzesini ve Kurşunlu Külliyesi’ni ( Camii, Medrese, Kervansaray, Sıbyan Mektebi, 
Şadırvan ), 150 yıllık bir tarihe sahip Eskişehir Mevlevi Hanesini ziyaret ediyoruz 
genellikle ney dinletisine şahit oluyoruz. Buradan otelimize geçiyoruz. Akşam yemeği ve 
konaklama otelimizde.

2.GÜN  : Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısından sonra, Uğur Mumcu Parkını 
görüyoruz. Buradan şehir merkezine hareket ediyoruz ve Porsuk Çayı kenarında serbest 
zaman veriyoruz. Porsuk çayında tekne turumuzu yaptıktan sonra Lokomsaş tarafından 
1960 ihtilali sonrasında yapılan Devrim Arabasını görüyoruz. Alacağımız EKSTRA öğle 
yemeği sonrasında, Eskişehir’in meşhur Sazova Parkı’na geçiyoruz. Burada enteresan 
fotoğraflar çekebilirsiniz. Sazova Parkı gezimiz sonrasında İstanbul’a hareket ediyoruz.

Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz acenteye 70.- TL Tek Kişi farkı öderler.   ·   0-5.99 yaş 
çocuk otobüste koltuk almadığı takdirde ücretsizdir.   ·   Koltuk talep edildiği takdirde 
199,9 TL acenteye ödenmelidir.   ·   06.99-11.99 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında 
konaklama yapmak kaydıyla 220.- TL, + zorunlu ücretler olarak acenteye ödenir.   ·   Bir 
büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki kişilik ücret ödenir.

ÖNEMLİ:
Turu satın alan misafirlerimiz, Otopark Ücretleri,    Özel ve Kamusal Alan girişleri
Alan Kılavuzluk Hizmetleri ve Apranti Hizmetleri  için kişi başı     8  0.-TL     ödemekle 
yükümlüdür. Bu ücret rehber tarafından araçta toplanacak olup zorunludur

Fiyata Dahil Hizmetler                    :
* 1 Gece Konaklama
* 1 Sabah Kahvaltısı
* 1 Akşam Yemeği
* 1618 Sayılı Yasa gereği zorunlu sigorta
* Rehberlik Hizmetleri
* Porsuk Nehri Tekne Gezisi

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler    :
* Tüm Özel Harcamalar 
* İlk Gün Sabah Kahvaltısı
* 2 öğle yemeği
* Milli Park, özel ve kamusal alan girişleri
* Müze ve ören yeri girişleri
* Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar 

(HAVA MÜZESİ-KENTPARK-TCDD LOKOMATİF FABRİKASI-SAZOVA PARKI KAMUSAL ALAN
NİTELİĞİNDEDİR)



DETAYLAR Gezi  Süresi  1 Gece 2 Gündür 1 Gece Otel  Konaklaması  vardır.  Rehberimiz
programı  tamamen gerçekleştirmek kaydı  ile  programın  seyrinde değişiklik  yapabilir.
Turlarımız otel, ulaşım, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür ayrı ayrı
düşünülemez. Tur içersinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar
iade edilmez. Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez.  Tur öncesi  ve tur  içinde
hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda acentemizin sorumluluğu yoktur. 

Bu  tur  programı,  Emreli  Turizm  tarafından  özel  olarak  hazırlanmıştır.  Programın
kopyalanması,  yayınlanması  yasaktır.  Tüm  hakları  Emreli  Turizm’e  aittir.  Turizm
sektöründe oluşturulan kopyalarından Emreli Turizm sorumlu tutulamaz. Kopyalanan Tur
Programlarının  tespiti  durumunda  hukuki  işlem  yapılacaktır.  Tur  programımız,  6502
numaralı tüketici kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. 

DİKKAT!! 1618 nolu yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek hizmetlerinden
biri veya birkaçının bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence gibi her türlü organizasyonu
kapsayan  faaliyetleri  ancak  TURSAB  üyesi  Seyahat  Acentaları  yapabilir.  Dernekler,
vakıflar, klüpler, okullar, resmi ve özel kurumlar Acentalar olmaksızın tur ve yukarıdaki
faaliyetleri düzenleyemez. Lütfen gezinizin Türsab üyesi Acentalar ile yapıldığına emin
olunuz. Hukuk devleti vatandaşların duyarlılığı ile işler.


