
29 Ekım Ozel Gunubırlık Anıtkabir Turu Öğle Yemeği Hariç

DBL/PP Single Extra Bed 07-11,99 Yaş 03-5,99 Yaş

Günübirlik * 139 ₺ 139 ₺ 139 ₺ 139 ₺

29 Ekım Ozel Gunubırlık Anıtkabir Turu Öğle Yemeği Dahil

DBL/PP Single Extra Bed 07-11,99 Yaş 03-5,99 Yaş

Günübirlik * 174 ₺ 174 ₺ 174 ₺ 174 ₺

 
26 Ekım - 27 Ekim

28 Ekim – 29 Ekim

» 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Günübirlik Ankara Anıtkabir Turu
 

Tarihler 28 Ekim 1923 ‘ ü gösterdiğinde bir ses yükselir kalabalıklar içerisinden;
"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilân edeceğiz!"

İşte bu sözü söylen Mustafa Kemal Atatürk bir gün sonrasında, Tarihler 29 Ekim’i
gösterdiğinde Cumhuriyetimizi ilan ederek, milletimizin ülkemizin yegane yönetim

şeklini ve bizlerin özgürlükçü düşünce yapısını ilan etmiştir.
Şimdi bizlere düşen , her yıl olduğu gibi yine coşkuyla Ata’mızı anmak. Ve
Cumhuriyetimizi, Cumhuriyet Bayramımızı Heyecanla Sevinçle Kutlamak!

SSCTOUR Olarak bozkırın ortasındaki mega kentimiz Başkent Ankara'yı ve
Cumhuriyet Coşkusunu, bizimle gezmeye görmeye davet ediyoruz...

» 1.Gün:Gece Yolculuğu
Araç Hareket Noktaları ve Saatleri

23:30 İncirli Doğtaş Mobilya Önü
00:00 Mecidiyeköy Doğtaş Mobilya Önü
00:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
00:45 Kartal Köprüsü Altı
01:00 Çayırova Mc Donalds Önü
01:30 İzmit Halk Evi Karşısı Otobüs Durağı
01:50 Sakarya Berceste Tesisi



»Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Ankara Etnoğrafya Müzesi,
Ulus Zafer Anıtı,1. Meclis (Kurtuluş Müzesi), ıı. Meclis (Cumhuriyet 
Müzesi), Anıtkabir Ziyareti, Gençlik Parkı, İstanbul

Siz değerli misafirlerimizi belirtilen durak noktalarımızdan aldıktan sonra molalarımız 
ve ikramlarımız eşliğinde başkentimiz Ankara'ya ulaşıyoruz. İlk olarak Hititler 
Döneminden kalma ve Ankara'nın en hakim noktası olan Ankara Kalesi ile gezimize 
başlıyoruz. İç kale ve dış kaleyi geziyoruz. Ardından kalenin dış duvarlarına yakın 
Tarihi Mahmut Paşa ve Kurşunlu Han'ın günümüzdeki hali olan Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi'ne geçiyoruz. Anadolu'da yaşamış bütün medeniyetlere ait 
eserlerin sergilendiği bu zengin müzeyi geziyoruz. Kendine özgü koleksiyonları ile 
dünyanın sayılı müzeleri arasındadır. Paleolitik Çağ'dan başlayarak Osmanlı 
Dönemine kadarki bütün eserleri görebilirsiniz. Sonrasında Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK'ün naaşına 1938'den 1953'e kadar ev sahipliği yapan Ankara Etnografya 
Müzesi'ni geziyoruz. Burada Türk Sanatının Selçuklu Devrinden günümüze kadar 
çeşitli yörelerden derlenmiş malzemeler sergilenmektedir. Ardından Ulus 
meydanındaki Ulus Zafer Anıtını görerek günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak 
da kullanılan 1. Meclis binasına gidiyoruz.23 Nisan 1920 ve 15 Ekim 1924 tarihleri 
arasında Cumhuriyetimiz'in ilan edildiği İstiklal Marşı'nın kabul edildiği, Ankara'nın 
Başkent olduğu, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Cumhurbaşkanı seçildiği bu ilk ve
önemli meclisi geziyoruz. Sonrasında günümüzde Cumhuriyet Müzesi olarak 
kullanılan 1923 yılında mimar Vedat Tek tarafından inşa edilen 2. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Binası'na gidiyoruz. 1924-60 yılları arasında Cumhuriyet'imizin geliştiği, 
ATATÜRK ilke ve inkılaplarının gerçekleştirildiği bu mimarlık harikası olan bu özel ve 
önemli müzeyi geziyoruz. Ardından öğlen yemeğimizi almak için Balgat'a geçiyoruz. 
Yemeğimizden sonra Ankara Rasattepe ( Anıttepe )'de bulunan Türk Kurtuluş 
Savaşı'nın, inkilapların önderi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı 
BAŞKOMUTAN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün ebedi istirahatgahı olan 
ANITKABİR'e geçiyoruz. Her ayrıntısı ince düşünülerek inşa edilen Anıtkabir'i 
gezerken hem gururlanıp hem de hüzünleneceksiniz. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı 
Müzesi olarak da alt bölümlerini geziyoruz. Gözlerimiz bu denli dolmuşken hüzünlü 
bir şekilde Anıtkabir'e veda ediyoruz. Turumuzun sonunda Ankara’mızın en bilinen 
parklarından biri olan Gençlik Parkına hareket edip burada kısa bir dinlenme 
molamızın ardından, Ankara'ya veda ediyoruz. Bir başka SSCTOUR 
organizasyonunda görüşmek üzere siz değerli misafirlerimizi belirtilen durak 
noktalarına bırakıyoruz.

Öğle Yemeği : Etçi Restaurant vb. Karışık Izgara (Tavuk-Köfte),Tatlı, Meşrubat, 
Salata(35 TL)
Akşam Yemeği : Dönüş yolunda dinlenme tesislerinde ekstra olarak alınacaktır.
Rota : İstanbul-Ankara ( 480 KM ) , Ankara-İstanbul ( 480 KM )

Fiyata Dahil Olan Hizmetler

- Lüks Araçlar İle Ulaşım



- Çevre Gezileri
- Rehberlik Hizmetleri
- Araç İçi Sıcak, Soğuk İçecekler ve Kek İkramı
- Sabah Araç İçerisinde Soğuk Sandviç ve Meyve Suyu İkramı

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler

- Müze ören yeri giriş ücretleri
- Etçi Restoranda Çorba, Izgara tabağı(Tavuk&Köfte, Pilav Garnitür), Tatlı Meşrubat
- Öğle Yemeği
- Kişisel Harcamalar

İklim
Genellikle kara ikliminin hüküm sürdüğü Ankara'da farklı iklimler vardır. Güneyde İç 
Anadolu'nun hususiyeti olan step-bozkır iklimi, kuzeyde ise Karadeniz bölgesinin 
yumuşak ve yağışlı özelliği görülür. Ankara ilinin kışları çok soğuk ve yazları da çok 
sıcaktır. Yıllık ısı değişikliği 40°C ile -24,9°C arasındadır. 

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 SSCTOUR 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 
TOUR 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 SSCTOUR 
kesinlikle sorumlu değildir. Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri 
bakımından aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir.
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 
firmamız ve tur programı dışında ekstra ödeme olup firmamızı bağlayıcı bir uygulama
değildir. En son yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. Bu sirkü 
03/10/2019 tarihinde hazırlanmıştır.


