
03 Aralık 2019 - 04 Aralık 2019 
 07-11,99 Yaş 03-5,99 Yaş 

Günübirlik 139₺ 139₺ 

 07-11,99 Yaş 03-5,99 Yaş 

Günübirlik 139₺ 139₺ 

 

Günübirlik Konya Şeb-i Arus Turu 

Ne Olursan Ol Gel 

Çağlar boyunca pek çok uygarlığı topraklarında barındırmış evliyalar şehri Konya, 

Şeb-i Arus dönemlerinde bir başka güzel oluyor. Mevlana Celaleddin Rumi’nin 

sevgilisi; Rabb’a kavuştuğu Düğün Gecesi olarak adlandırılan Şeb-i Arus her yılın 

aynı döneminde büyük bir coşku ve geleneksel törenler ile kutlanır. ‘‘Ne olursan ol 

yine gel’’ diyen Mevlana’nın çağrısına kulak verin ve bu sene Şeb-i Arus’da huzur 

şehri Konya’yı SSC TUR farkıyla sizlere tanıtıyoruz. 

1.Gün:Gece Yolculuğu 

Araç Hareket Noktaları ve Saatleri 

21:30 İncirli Doğtaş Mobilya Önü 

22:00 Mecidiyeköy Doğtaş Mobilya Önü 

23:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü 

23:15 Kartal Köprüsü Altı 

23:30 Çayırova Mc Donalds Önü 

00:15 İzmit Halk Evi Karşısı Otobüs Durağı 

00:45 Sakarya Berceste Tesisi 

01:30 Kaynaşlı Türsan Park Tesisi 

05:30 Ankara Armada Karşısı Söğütözü Ulusoy Tesisleri Önü siz değerli 

misafirlerimizle buluşmanın ardından Konya' ya doğru hareket ediyoruz.. 

Tur Programı Hakkında 
 

Hareket ile Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin çağrısına kulak verip, keyifli bir gece 

yolculuğuyla birlikte Konya’ya gezimize başlıyoruz. Sabah araç içinde dağıtılan 

kahvaltı ikramlıklarının ardından Konya’ya ulaşıyoruz. Selçuklu'ya başkentlik yapmış 

ve her tarafı ayrı eserlerle donatılmış Konya'yı panoramik olarak görüyoruz. İlk 

durağımız rehberimizin araçta keyifli ve bilgilendirici anlatımlarıyla birlikte 1.Alaeddin 

Keykubat'ın tamamladığı Alaeddin Tepesi üzerindeki Alaaddin Camii çevresini 

panoramik olarak ziyaret ediyoruz. Aracımızl ile yapılan tur sonrası Anadolu Selçuklu 

devri çini işçiliğinde önemli yeri bulunan, Mevlana Celaleddin Rumi ile Hocası Şems-i 

Tebrizi'nin ders verdikleri Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'ni ziyaret ediyoruz. 

Turumuzun devamında Selçuklu Sultanlarından Mevlana Müzesi'nin hemen 

arkasında Üçler Türbesi ve 16 Dilimli Yeşil Kubbe (Kubbe-i Hadra),Selimiye Camii, 

Mevlana Hazretleri ve babası Sultan-ül Ulema Bahaddin Veled'in bulunduğu Mevlana 

Türbesi, Mevlevi Giysileri, Müzik Aletleri, Sofra Düzeni, Mevlevi Dergahı; Mevlana'yı 

Mevlana yapan içindeki ışığı ateşleyen Şems-i Tebriz Türbesini ziyaret ediyoruz. 

Ziyaretimizin ardından öğle yemeği (Ekstra). Yemek sonrası büyük islam düşünürü 

ve Mutasavvıfı Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü anma törenleri dahilindeki 

Mevlevi Törenlerini izlemek üzere salona gidiyoruz. Semazenlerin ve izleyenlerin 



kendinden geçtiği Sema Töreninin ardından akşam saatlerinde İstanbul’a doğru yola 

çıkıyoruz. Önce Ankara’daki misafirlerimizi sonrasında ise, İstanbul’daki 

misafirlerimizi bir başka SSCTUR organizasyonun da buluşmak üzere uğurluyoruz. 

 

Sabah Kahvaltısı : Yol Üzerinde Ekstra Olarak Alınacaktır. 

Öğlen Yemeği :Kandil Restorant ve Ferah Restorant 

Akşam Yemeği : Dönüş Yolunda Ekstra Olarak Alınacaktır. 

Güzergah : İstanbul - Ankara ( 448 KM ANKARA - KONYA ( 262 KM ) 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler 

- Lüx Otobüs İle Gidiş Dönüş Ulaşım 

- Araçta Kahvaltı Paketi İkramı, 

- Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri 

- Araç İçi İkramlar 

- Profesyonel Rehberlik Hizmetleri 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler 

- Tüm Öğle Yemekleri 

- Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler 

- Ekstra Olarak Belirtilen Organizasyonlar 

- Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri 

- Şeb-i Arus Tören Biletleri 60 TL( Rezervasyon Esnasında Satın Alabilirsiniz ) 

İklim 

Konya Bölgesinde karasal iklim hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk 

geçer. Senenin 70 gününde sıcaklık 0 (sıfır) °C’nin altında ve 20 gün +30°C’nin 

üstünde seyreder. Senelik yağış miktarı ortalama 388-353 mm arasındadır. 

Kızılırmak vâdisinden uzaklaşıldıkça soğuk artar. Sıcaklık -28°Cile +40°C arasında 

seyreder.   

Önemli Bilgiler 

Turumuz: Rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup ayrı 

düşünülemez. Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade 

edilmez. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur farklı bir tarihe ertelenebilir ya 

da iptal olur. Böyle bir durumda SSCTur misafirlerine 1 (bir) gün öncesinden bizzat 

haber vermekle yükümlüdür. Turlarımızda kesinlikle koltuk numarası sözü ve 

garantisi verilemez. Lütfen bu konuda ısrarcı olmayınız. 3-4 numaralı koltuklar 

rehberimize tahsis edilmiştir. 3 Günden fazla konaklamalı turlarda koltuk rotasyonu 

uygulanmakadır. Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından bildirilen 

saatlerde hareket eder, hareket saatinden en az 15 dakika önce kalkış noktasında 

hazır olunuz. Yol yoğunluğu, trafik vb. sebeplerden aracın gecikmesinden SSC Tur 

sorumlu tutulamaz. Geç kalan ve tura katılamayan misafirlerimiz herhangi bir hak 

talebinde bulunamazlar. T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz bu 

turumuzda ayrıca fark ödemez. 

Tura katılım tarihinden önce tur görevlisi personelin iletişim numarası rezervasyon 

esnasında vermiş olduğunuz telefon numarasına kısa mesaj olarak gönderilecektir. 

Vermiş olduğunuz iletişim numarasının doğruluğuna veya kullanılabilir olmasına 

dikkat ediniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafınıza aittir. Rehber hava koşulları ve 



olumsuz yol durumu gibi gerekli gördüğü takdirde, tüm programı gerçekleştirmek 

kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

Mücbir sebeplerden (olumsuz hava şartları, yol, doğal afet, bulunulan bölgedeki aşırı 

yoğunluk, Trafik kazası vb.) veya misafirlerimize verilen zamanlamalara uymamaları 

sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden SSCTur kesinlikle 

sorumlu değildir. Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından 

aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir. 

 

Bölgelerde verilen serbest zamanlar, müze ve ören yerlerinde verilecek serbest 

zamanlar her turda farklılık göstermektedir. Tur rehberimiz tarafından düzenli olarak 

misafirlere bildirilmektedir. Profesyonel Kokartlı Tur Rehberi gezi noktalarına göre 

programı belirleyip, uygun saate depar verecektir. Tura katılan her misafir tur 

rehberinin bildireceği saate uymayı Kabul ve taaahüt etmiş sayılır. Otellerden çıkış 

saatleri de tur rehberinin belirleyeceği program dahilindedir. Otellerde standart 

uygulanan Giriş - Çıkış saatleri Yurt içi Kültür Turlarında geçerli değildir. Rehberiniz 

tarafından bir gün öncesinden saati bildirilecektir. 

Kültür turlarımızın tamamında Erken Rezervasyon dahil olmak üzere KADEMELİ 

FİYAT uygulaması bulunmaktadır. Aynı tarihteki Paket Turun içindeki rezervasyon 

sayısı arttıkça fiyatları da kademeli olarak yükselecektir. Ödeme alınmadan fiyat 

sabitleme yapılamaz. 

Turlarımızda sunulan Ekstra Ücretli Aktiviteler (Balon Turu, Sıra Gecesi, Atv, 

Teleferik Zipline, Yamaç Paraşütü, Tekne Turu, Rafting, Fayton, Kar Bisikleti vb.) 

özel işletmelerce hizmet verilmektedir. Hizmet sağlayıcı firmalar fiyat değişiklik 

hakkını saklı tutar. Ücretlerdeki değişikliklerin acentemizle ilgisi bulunmamaktadır. 

Bayram gibi özel günler farklı fiyat uygulayabilmektedirler. Bu tür ekstra aktivite 

ödemeleri Ssc Tur ve tur programı dışında ekstra ödeme olup firmamızı bağlayıcı bir 

uygulama değildir. En son yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. Bu sirkü 

28/09/2019 tarihinde hazırlanmıştır. 

 

TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLARAK 

HAZIRLANMIŞTIR. 

Tavsiyeler 

Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir. Gece 

için yanınıza hırka v.b bir kıyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacağımız için dudak 

koruyucu krem ve şapka, her an yağmur yağabileceği için yağmurluk, yapacağınız 

alışverişler için sırt çantası ve tabi ki en önemlisi fotoğraf makinesi ve yedek hafıza 

kartı yanınıza almayı unutmayınız.  

Kullanılacak Araçlar 

Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre belirlenmektedir. 

40 kişi ve üzeri Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir, 

Neoplan Tourliner-Cityliner 

31 kişiye kadar lüks Otokar Sultan Maxi 

27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 

18 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen Crafter araçlar kullanılır. 

 



MERCEDES TRAVEGO & TOURİSMO 

46+1 koltuklandırma, Abs, Asr,Klimalı, karoseri indirme kaldırma sistemi,Tempomat, 

biri önde biri orta kapıda olmak üzere 2 adet 15 Lcd tv, Dvd player (DVD-CD-MP3 

),sıcak su ünitesi, 2 adet soğutucu dolap. 

 

NEOPLAN TOURLINER & CITYLINER 

46+1 koltuklandırma, Abs, Asr,Klimalı, karoseri indirme kaldırma sistemi,Tempomat, 

biri önde biri orta kapıda olmak üzere 2 adet 15 Lcd tv, Dvd player (DVD-CD-MP3 

),sıcak su ünitesi, 2 adet soğutucu dolap. 

 

MAN FORTUNA 

46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, suısıtıcılı 

mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cdve dvd oynatıcı 

 

MİTSUBİSHİ SAFİR 

46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, suısıtıcılı 

mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cdve dvd oynatıcı 

OTOKAR SULTAN MAXİ 

31+1 koltuklandırma, Abs,Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Sessistemi, 

15 Lcd Tv 

 

ISUZU NOVO – ISUZU TURKUAZ - OTOKAR SULTAN 

27+1 koltuklandırma, Abs,Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Sessistemi, 

15 Lcd Tv 

 

MERCEDES SPRİNTER – VOLKSWAGEN CRAFTER 

15 + 1 koltuklandırma, Abs,Asr, Klimalı, Ses sistemi, 15 Lcd Tv, Soğutucudolap, 

Sıcak su ünitesi 

 


