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ARAÇ KALKIŞ VE HAREKET SAATLERİ 

23:30 - İncirli Metrobüs Durağı Dilek Pastahanesi Önü 

00:00 - Mecidiyeköy İETT Durakları - Mado Önü 

00:30 - Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 

00:45 - Kartal Köprüsü (Ankara yönü) 

01:00 - Çayırova McDonald's Önü 

FİYATA DAHİL HİZMETLER 

Gidiş - Dönüş Ulaşım 

Rehberlik Hizmeti 

Milli Park Giriş Ücreti 

Araç İçi Kahvaltı Paketi 

Seyahat Sigortası 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

Kişisel Harcamalar 

Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri 

Öğle Yemeği 

Yemeklerde Alınacak İçecekler 

TUR PROGRAMI 

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 maceradayiz.com organizasyonunda görüşmek üzere siz değerli misafirlerimizi 

belirtilen durak noktalarına bırakıyoruz. 

MÜZE VE ÖREN YERİ GİRİŞ ÜCRETLERİ 

Rehberimiz gerekli gördüğü taktirde programın tamamını uygulamak koşuluyla tur akışında 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. Özel işletme giriş ücretleri, müze ve ören yeri giriş ücretleri 

misafirimize aittir. 7/12 yaş arası misafirlerimiz kimlik ibraz etmek kaydıyla öğrenci ücreti 

ödeyeceklerdir. Tura iştirak eden müzelere girmek isteyen tüm misafirlerimiz bu ücreti ödemekle 

yükümlüdür. 

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) ve ya misafirlerimizin rehberimizin 

verdiği zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen 

yerlerden fırsatbufırsat.com kesinlikle sorumlu değildir. 

Turların dönüş saatleri trafik yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir, net ve kesin dönüş saati 

verilmemektedir. 

Konaklamalı turlarda 0–6 yaş çocuk indirimi iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için 

kullanılır. 

 

Gezi süresince otoyol, oto park için kişi başı 20 TL zorunlu olup kayıt ile birlikte nakit olarak 

acenteye ödenecektir. 

TAVSİYELER 

Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir. 

Gece için yanınıza hırka vb. bir kıyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacağımız için dudak koruyucu 

krem ve şapka, yapacağınız alışverişler için küçük bir çanta ve tabi en önemlisi fotoğraf makinesi ve 

yedek hafıza kartı ve şarj kiti yedek batarya yanınıza almayı unutmayınız. 


