
 
ESKİŞEHİR BURSA TURU 

(10 – 12) – (17 – 19) – (24 -26) TEMMUZ 2020 
2 GECE – 3 GÜN 

Değerli Misafirler; 
• COVID-19 olarak bilinen Corona Virüs Tedbirleri Kapsamında; 
• Otobüslerimiz ve Gidileceğimiz Oteller ile Öğle Yemekleri için Restaurantlar da 

Tüm Önlemleri Almış Bulunuyoruz. 
• Yolculuğumuz otobüs ile yarım kapasite olarak gerçekleştirilecektir. 
• Her katılımcı cam kenarına tek oturmak zorundadır. 1+1 Koltuk düzeni 

uygulanacaktır. 
•  Otobüsümüzde (Maske, Elviden, Dezenfektan veya Kolonya) dağıtımı 

yapılacaktır. 
• Otobüslerimizde ilk hareket esnasında ateş ölçümü yapılacak olup ateşi olan 

misafir maalesef tura katılım sağlayamayacaktır. 
• Tura katılım esnasında ateşi olan misafir tura katılamayacağı için son anda 

ücret iadesi mümkün değildir. 
• Seyahat Esnasında Sosyal Mesafe kurallarına uymak zorunlu olacaktır. 
• Araçlarımız her molada ve Otel’e gelindiğinde dezenfekte edilecektir. 
• Kayıt esnasında Hes kodunu tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir. 
• Seyahat edebilmek için zorunlu olan HES kodunu T.C. Sağlık Bakanlığı Hayat 

Eve Sığar uygulamasından veya HES yazıp aralarında boşluk bırakarak 
sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve 
ihtiyacınız olan gün sayısını 2023'e göndererek hızlı bir şekilde temin 
edebilirsiniz. 

HAREKET NOKTALARIMIZ 

HAREKET NOKTALARI 
05:30 - Beylikdüzü Migros  
05:45 - Avcılar İnsa Lisesi Önü (Metrobüs Durağı)  
06:00 - İncirli Metrobüs Boyner Önü 
06:30 - Mecidiyeköy Torun Center Önü 
07:00 - Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü 
07:15 - Kartal Köprüsü 
07:30 - Çayırova Mc Donald's Önü 
(06:30 – Çekmeköy Metro ve 06:45 - Sancaktepe Belediye Önü’nden Kartal 
Köprüsü’ne Servis Kalkacaktır) 
Seyahate Dahil Olan Hizmetler 

*  Otelde 1 Gece Yarım Pansiyon Konaklama 

*  Turizm Belgeli Otobüsler İle Ulaşım 

*  A- 12231 Belge numaralı Tatil Güneşi Dostluğu, Güleryüzü ve Güvencesi 



*  Profesyonel  Rehberlik Hizmeti 

* Hijyen Seti (Maske, Eldiven, Dezenfektan veya Kolanya) 

*  Açık Büfe 1 Sabah Kahvaltısı 

*  Açık Büfe veya Set Menü 1 Akşam Yemeği 

*  1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası 

*  Ekstra Olmayan Tüm Ücretler 

Seyahate Dahil Olmayan Hizmetler 

* İlk Gün Sabah Kahvaltısı 

* Son Gün Akşam Yemeği 

*  Tüm Öğlen Yemekleri 

*  Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler 

*  Tüm Özel Harcamalar 

*  Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar 

*  Müze Giriş Ücretleri 

İstanbul, Eskişehir, Odunpazarı, Balmumu Heykel Müzesi, Porsuk Çayı 

Siz değerli misafirlerimizi belirtilen durak noktalarımızdan aldıktan sonra Rehberimiz 
eşliğinde  Eskişehir'e ulaşıyoruz. Türkiye'de bir çok ilke imza atmış bir kent olan Eskişehir'in 
tertemiz caddelerini, uygar yaşantılarını ve şehir imarını görünce şaşıracaksınız. Eski ile 
yeniyi harmanlamış, geçmişini unutmamış ve onu geleceğe taşımış yaşanılası bir şehirdir 
Eskişehir. Turumuza ilk olarak 1961 yılında 4 ay gibi kısa bir sürede üretilen ilk yerli otomobil 
olan 'Devrim Arabası' ile başlıyoruz. 1961'de bahçesinde bulunduğu fabrikada üretilen araç 
burada sergilenmektedir. Daha sonra Eskişehir'in tarihi ilçesi olan Odunpazarı'na geçiyoruz. 
Eskişehir'in simgesi haline gelmiş kendine has mimarisi ve rengarenk evlerin, sokakların 
içinden geçerek dünya üzerinde bir tek burada çıkarılan Lületaşı Müzesini gezip alışverişimizi 
yapıyoruz. Ardından rengarenk Odunpazarı Evleri'nin arasından geçip Atlıhan'a ulaşıyoruz. 
Odunlarını pazarlamaya gelen tüccarların kendilerine ve atlarına ait dinlenme yeri olan 
Atlıhan günümüzde el sanatları çarşısı olarak hizmet vermektedir. Dünyanın pek çok 
ülkesinde bulunan 'Madam Tussaud' müzesinin Türkiye'deki ilk örneği olan Yılmaz 
Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
Türkiye'nin ve dünyanın ünlü simalarından 160'ın üzerinde heykel göreceğiz. Daha 
sonrasında Kırım Tatarlarının meşhur yemeği olan Çibörek yiyoruz. Yemeğimizi yedikten 
sonra 400 bin metrekarelik alanda kurulu Sazova Bilim ve Kültür Parkı'na gidiyoruz. Burada 
Nostaljik Trenden, Korsan Gemisine, Masal Şatosuna, Su Altı Dünyasından Bilim Deney 
Merkezine, Miniatürkten Nasreddin Hocaya bir yolculuk için serbest zaman veriyoruz. 
Türkiye'nin Amsterdam'ı ya da Venedik'i gibi yakıştırmaları yapılan Porsuk Çayı üzerinde 
Tekne Turu (Ekstra) ile şehrin ortasında yolculuk yapıyoruz. Köprübaşın'da teknemizden inip 
alışveriş için serbest zaman veriyoruz. Serbest zamanımızın ardından Her tarafı mitolojik 



heykellerle donatılmış Eskişehir'in ayrı bir sayfiye yeri olan Kent Park'a gidiyoruz. Bozkır 
ortasında plaj olur mu sorusunun cevabını burada gözlerimizle görüyoruz. Park içerisindeki 
gölet, plaj, at binme alanları, açık yüzme havuzları ve yürüyüş parkurlarından faydalanıp 
aracımıza geri dönüyoruz ve akşam saatlerinde dinlenmek üzere konaklama yapacağımız 
otelimize doğru hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde 

Sabah Kahvaltısı: Yol Üstü Tesislerinde Ekstra Olarak Alınacaktır. 

Öğle Yemeği: Rehberimizin Belirlediği Restaurantta Serbest Olarak Alınacaktır.(Ekstra) 

Akşam Yemeği: Otelde Alınacak Olup, Tur Ücretine Dâhildir. 

Gölyazı, Cumalıkızık, Ulucami ,Kozahan, Bursa 
Değerli misafirlerimiz, uyadırmanın ardından güne dinç başlamak adına sabah otelimizde 
alacağımız Açık Büfe kahvaltının sonrasında Osmanlı Devletine  39  yıl boyunca Başkentlik 
yapmış Bursa'mıza hareket ediyoruz. Yem yeşil doğası, mistik tarihi dokusu, lezzetli 
ikramlıkları ve yemekleri bulunan  bu güzide şehrimiz Bursa'da ilk durağımız Cumalıkızık 
Köyü. Cumalıkızık, adını bir zamanların efsane dizisi ‘’Kınalı Kar’’ ile duyursa da çokça 
kalabalık bir şehrin dibinde köy olarak kalmayı başarabilmiş ufak bir Osmanlı Köyüdür. 
Günümüzde ise dokusu, kokusu, huzuru bozulmamış bir nefes alma alanıdır. Cumalıkızık 
köyünü resmen Bursa’nın arka bahçesi diye tanımlayabilirsiniz. Bu köyde rehberimizin 
gerekli bilgilendirmeleri ve anlatımlarının ardından, Sanat Evi ve Cin Aralığını ziyaret 
ediyoruz. Buradaki kısa ziyaretimiz sonrasında sizlere bu ekolojik doğal köy ortamında 
sevdiklerinize, evlerinize güzel yöresel ürünleri alabileceğiniz köy meydanında serbest 
zaman veriyoruz. Serbest zamanımızın sonrasında muhteşem coğrafyaya sahip Gölyazı’ya 
varıyoruz. Zeytin ağaçları arasında Gölyazı'ya ilerlerken girişte restore edilmiş tarihi yel 
değirmeni karşılıyor bizleri. Muhteşem görüntüsü ile Gölyazı ve Uluabat Gölü manzarasında 
bölge hakkında bilgi alıp,  bölgenin önemli kültürel miraslarından olan ve bölgeye gelen 
turistlerin uğrak noktalarından Köy meydanında yer alan Ağlayan Çınarı görüp rehberimizden 
hikayesini dinledikten sonra sırasıyla Anadolu Rum Ortodoks kiliselerinin önemli ve özgün 
örneklerinden biri olan Aziz Panteleimon Kilisesini görüyoruz. Ardından Kilisenin hemen 
yanında yer alan Gölyazı Kültür Evi ve Göl Yazıevi'ni geziyoruz. Gezilerimiz sonrasında 
keyifli bir yürüyüşle köy meydanına geçiyoruz. Köy meydanında yer alan Ağlayan Çınarı 
görüp rehberimizden hikayesini dinledikten sonra köprü üzerinden yarımadaya doğru 
ilerliyoruz. Günümüzde cafe olarak restore edilmiş tarihi Gölyazı Hamamı'nı ve Camisi'ni, 
tarihi surları, Uluabat Gölü'nden avlanan balıkların satıldığı asırlık balık mezatını, Faik Bey 
Konağı'nı, 250 yıllık Rum evlerini rehberimizin anlatımları eşliğinde gezip meydanda çay 
molası veriyoruz. Gezimizin ardından Gölyazı'dan ayrılıp Bursa’ya hareket ediyoruz. 
Bursa'ya vardığımızda tarihi 528 yılı aşkın tarihi ile Kozahan'da sizler için yemek molası 
veriyoruz(ekstra). Bu otantik ortamda Bursa'nın lezzetli leziz yemeğinin (İskender'in) tadına 
bakabilirsiniz. Yemek molamızın ardından Kozahan'da kısa bir alışveriş molasının ardından 
bir sonra ki noktamız Evliya Çelebi’nin ifadesiyle Bursa’nın Ayasofyası, Ulu Camii oluyor. Ulu 
Cami'yi rehberimizin bilgilendirici anlatımlarının ardından, bir sonra ki noktamız Osmanlı 
Hükümdarlığının iki önemli ismi Orhan Bey ve Osman Bey türbelerinin bulunduğu Bursa'nın 
kuş bakışı seyrinin en güzel noktası olan Tophane bölgesine kısa bir yürüyüş yapıyoruz. 
Tophane Bölgesine geldiğimizde Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerini rehberimiz 
eşliğinde ziyaret edip gerekli bilgileri dinliyoruz ve ardından bölgenin isminden de 
anlaşılacağı gibi tepede bulunan, geçmişten günümüze simgesel olarak konumlandırılmış 
Top arabalarını ve Tarihi saat kulesini ziyaret ediyoruz. Ziyaretimizin sonrasında sizlere hem 
kısa bir soluklanma molası hemde bölgede yörenin meşhur Kestane şekeri ve tatlılarını 
alabilmeniz serbest zaman veriyoruz. Alışveriş molamızın ve soluklanmamızın ardından 
akşam saatlerinde  İstanbul’a dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. İstanbul'a Vardığımızda bir 



başka Tatil Güneşi organizasyonunda buluşmak üzere siz değerli misafirlerimizi aldığımız 
noktalara bırakarak vedalaşıyoruz. Hoşcakalın… 

Sabah Kahvaltısı: Otelde Alınacak Olup, Tur Ücretine Dâhildir. 

 Öğle Yemeği: Rehberimizin Belirlediği Restaurantta Serbest Olarak Alınacaktır.(Ekstra) 

Akşam Yemeği: Yol Üstü Tesislerinde Ekstra Olarak Alınacaktır. 

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI 

Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık 
sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Özel sağlık sigortası misafire ait özel 
harcamadır) 

  
"İPTAL, İADE ve DEĞİŞİKLİK; 
Misafirler, iptal ve değişiklik taleplerini yedi (7) iş günü öncesinden acenteye yazılı olarak 
bildirmekle yükümlüdür. Hizmet başlangıcından yedi (7) iş günü önce iptal edilen tüm 

rezervasyonların iadesi, iptal edildiği tarih itibariyle nakit veya havale/eft ödemelerinde 
yedi (7) iş günü içerisinde, kredi kartı veya online ödemelerde banka ve kurumların ödeme 

takvimine göre iade edilir. 
Acente tarafından yeterli sayıya ulaşılamadığında, tur misafir isteğine göre, bir sonraki 

haftaya ertelenir veya iptal edilebilir. Böyle bir durumda acente misafirlerine 2 (iki) gün 
öncesinden arama, sms veya e-posta yolu ile bizzat haber vermekle yükümlüdür. Tur 

içerisinde kullanılmayan hiçbir hizmet için iade talep edilemez. 
Yangın, savaş hali, ekonomik kriz, doğal afet gibi mücbir sebeplerden oluşan iptallerden 

acente sorumlu değildir. 
Tur programında yer alan güzergâh üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç 

rehberi güzergahta ve tur programda değişiklik yapabilir. Rehberimizin tur sırasında verdiği 
saatlere misafirlerimizin uymaması sonucunda, tur programında yazdığı halde gezilemeyen 

yerlerden acente sorumlu değildir. Tur öncesi ve tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle 
ve mücbir sebepler ile yapılamayan turlarda acente sorumluluğu yoktur. 

EK 
BİLGİLER                                                                                                                           
           
"Turumuz 1 Gece 2 Gün olup 1 gece otel konaklamalıdır. Rezervasyon esnasında kesinlikle 

koltuk numara garantisi verilemez. Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre 
gezileri paket programdır ayrı düşünülemez. En son sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. 

Tur tarihinden 1 gün önce mesai saatleri içerisinde katılımcılarımıza sms ile rehber bilgisi, 
araç kalkış bilgileri ve sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için tur esnasında dikkat 

edilmesi gereken hususların yer aldığı ön bilgilendirme gönderilecektir. 
Çocuk İndirimleri - Konaklamalı Turlarda; İki yetişkin yanında bir çocuk için uygulanır. 2. 

Çocuk tam ücrete tabidir. Çocuk indirimi uygulanacak yaşlar 00-12 yaş aralığındadır.00-06 
yaş arası çocuklara otellerde yatak verilmeyebilir. Günübirlik Turlarda; 00-02 yaş 

aralığındaki çocuklar koltuk talep edilmediği sürece ücretsizdir. 02 yaş üzeri tüm çocuklar 
tam ücretlidir. 



Tur Boyunca Kullanılacak Araçlar; 
17-19 Kişilik: Volkswagen Crafter & Mercedes Sprinter 

27-31 Kişilik: Otokar Sultan Maxi & Isuzu Novo Lux 
46-54 Kişilik: Temsa Safir - Maraton & Mercedes Travego - Tourismo & Neoplan Cityliner - 

Tourliner & Setra"  

TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLARAK 
HAZIRLANMIŞTIR. 


