
5 mayıs KAKAVA ROMAN ŞENLİKLERİ TURU 

Araç Kalkış Yer ve Saatleri

 06.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Yanı,

 06.30 Mecidiyeköy Migros Önü,

 07.00 İncirli Ömür Plaza Önü,

 07.30 Beylikdüzü Marmara Park Avm Önü

1.Gün. İstanbul – Edirne 

Siz değerli misafirlerimize gününüzü en güzel şekilde değerlendirmek amacıyla tüm kalkış noktalarından 

misafirlerimizin katılımıyla keyifli keşif seyahatimize başlıyoruz. Lüks otobüslerimiz ile araç içi kahvaltımız 

eşliğinde yaklaşık olarak 3 buçuk saat süren yolculuğumuz ardından Edirne programımıza Edirne’nin 

Meşhur Badem Ezmesi ve Kavala Kurabiyesi’nin Üretildiği Keçeçizade Üretim Fabrikasına ulaşıyor hem 

İhtiyaç hem de alışveriş molası veriyoruz. Badem Ezmesi ve Kavala Kurabiyesi’nin yapımını izlerken tadım 

yapıyor ve Keçeçizade’nin ikramlarını deniyoruz. Alışveriş için serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman 

sonrası Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Cami gezimizi tamamladıktan sonra meyve sabunları, süs 

süpürgelerini bulabileceğimiz Ali Paşa Çarşısı'nı da geziyoruz. Öğle yemeği için Edirne’nin Meşhur Tava 

Ciğerini yemek üzere Restaurantımıza gidiyoruz.(ekstra) Öğle Yemeği sonrası ilk durağımız II.Beyazıt 

Külliyesi’ne hareket ediyor ve II. Beyazıt'ın inşa ettirdiği ve içinde cami, medrese, bimarhane, tabhane ve 

aşevinin bulunduğu Beyazıt Külliyesi'ne geziyoruz. Avrupa Birliği'nden ödül alan Tıp Tarihi Müzesi'ni de 

içine alan Külliye'yi gezdikten sonra sonrası şimdi eğlence zamanı deyip Kakava Şenlikleri’nin yapıldığı 

Sarayiçi ‘ne hareket ediyor Hıdırellez (Hz.Hızır ve Hz.İlyas) Baharı Karşılama Merasimi’ne katılıyoruz . Bir 

İslam inancına göre Hz.Hızır ve Hz.İlyas 5 Mayıs'ta buluşurlar ve dünya yeşile bürünürmüş. Kış biter baharla 

birlikte yaza hazırlık dönemi başlarmış. Bizlerde baharı şen romanların "KAKAVA ŞENLİKLERİ" eşliğinde 

sizlerle beraber ve de dilekler dileyerek bu değişik kültürün atmosferinde karşılayacağız. En büyük kakava 

ateşini görüp inanca göre 3 kez üzerinden atlayacağız ve 2 saat sürecek bu eğlencemizi tamamladıktan 

sonra 18:00 gibi İstanbul’a aklınızdan hiç çıkaramayacağınız anılarla Edirne’ye veda edip İstanbul'a doğru 

yolculuğumuza başlıyoruz. İstanbul’a varışımız ile bir başka organizasyonunda görüşmek üzere siz değerli 

misafirlerimize veda ediyoruz.



Ücrete Dahil Olan Hizmetler

 Profesyonel rehberlik hizmeti

 ulaşım

 Programda belirtilen tüm çevre gezileri

 Araç içi sabah kahvaltı paketi(sandviç +meyve suyu)

 1618 nolu turizm kanununa göre zorunlu seyahat sigortası

 Otopark ücretleri

 TATİLSELFİE güvencesi

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler

 Tüm özel harcamalar

 Öğle Yemeği

 II. Beyazid Külliyesi Sağlık Müzesi giriş ücreti

 Programda ekstra olarak belirtilen tüm geziler

 

0-6 yaş grubu çocuklar koltuk alınmadığı takdirce ücretsizdir. Koltuk talep edilirse tam ücret
ödenir.
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