
Hz. Mevlâna´nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus)

Günübirlik 10 ARALIK ve 11 ARALIK HAREKET İLE

(Şeb-i Arus) Tören Bileti Dahil

1.Gün Tur Buluşması ve Hareket ( Gece Yolculuğu )

Değerli Gezinoloji misafirleri

21:30 Beylikdüzü Migros AVM Önü

22:00 Bakırköy İncirli Dilek Pastahanesi Önü

22:30 Mecidiyeköy Torun Center Önü

23:59 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

00:30 Çayırova Mc Donald’s Önü

00:15 Kartal Köprüsü Metro İstasyonu ( E 5 Ankara İstikameti )

00:30 Çayırova Mc Donald’s

01:15 İzmit Halkevi Durakları ( Asya Otel Karşısı )

2.Gün Konya – Mevlana Müzesi – Şems – İ Tebrizi Türbesi – Sema Töreni

Sizde değerli Gezinoloji misafirleri ile buluşmanın ardından yolda verilecek 2 adet mola ile Sakarya , Bolu

, Kulu üzerinden Türkiye'nin yüzölçümü en büyük şehri olan , Selçuklu'nun başkenti Konya'ya sabah

saatlerinde varış .Sabah kahvaltısı için verilen molanın ( ekstra ) ardından Konya Şeb-i Arus Turumuza

Selçuklu döneminde sarayın gül bahçesi olarak kullanılan ancak günümüzde Mevlana Müzesi 'ne ulaşarak

başlıyoruz. Hoşgörü ve barışın sembolü olan Mevlana Celâleddîn-i Rumi kısaca bilnen adı ile Mevlana

Yüzyıllarca süregelen bir hoşgörünün öncüsüdür ve din bilginidir. Asıl ismi Muhammed Celaleddindir.

Mevlana ismi efendimiz anlamına gelmektedir. Mevlana'nın Rumi olarak bilinmesi geçmiş yüzyıllarda

Diyarı Rum olan Anadolu' nun vilayetinden Konya' da uzun süre ikamet etmesidir. Hz. Mevlana Müzesi ile

gezimize dervişan kapısından girerek başlıyoruz. Müzenin içinde yer alan derviş hücreleri, matbah ve

Hürrem Pasa Türbesi, Üçler Mezarlığı’na açılan Hamusan ( Susmuslar ) kapısından sonra Sinan Pasa,

Fatma Hatun ve Hasan Pasa türbeleri yanında semahane ve mescit bölümleri ile Mevlana ve aile

fertlerinin mezarlarının da içerisinde bulunduğu ana bina gezimizi yaparak, avluya Yavuz Sultan Selim'in

1512 yılında yaptırdığı üzeri kapalı şadırvan ile "Seb-i Arus" havuzu ve selse bil adı verilen çeşme ile

gezimizi tamamlıyoruz. Sonrasında Hz. Mevlana’nın ruhunun aynası olarak adlandırdığı Şems-i Tebrizi

Türbesini ziyaret ediyoruz. Buradaki ziyaretmizinin ardından öğle yemeğimizi almak için restoranımıza

gidiyoruz.(Meşhur Etli Ekmek, Bamya Çorbası, Höşmerim tatlısının tadına bakabilirsiniz - EKSTRA) Yemek

sonrasında tören alanımıza doğru yola çıkıyoruz. Yolculuğumuz esnasında Karatay Medresesi ve Alaaddin

Tepesini panoramik olarak görüyoruz. Sema töreninin ardından tur aracımıza binerek İstanbul'a dönüş
yolculuğumuza başlıyoruz. Gece saatlerde sizleri aldığımız noktalara bırakak Şeb-i Arus Konya turumuzu



sonlandırarak bir başka Gezinoloji turunda sizler ile buluşmak üzere vedalaşıyoruz.

ÖNEMLİ NOT : Tüm tur katılımcılarına hes kodu sorgulaması yapılacaktır. Bu kapsamda; 18 yaş üzeri

misafirlerimiz tarafından aşı kartı gösterilmesi veya aşı kartı yok ise azami 48 saat önce yapılmış negatif

sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır.

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetler

* Lüks araçlar ile seyahat ( tur araçları kişi sayısına göre belirlenmektedir )

* Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri

* Profesyonel Rehberlik Hizmetleri

* Sema Gösterisi Bileti

* Hijyen Kiti

Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler

* Müzekart ( Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Müzelere Giriş İçin Gereklidir.)

* Tüm Öğlen Yemekleri

* Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler

* Tüm Özel Harcamalar

* Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar

* Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri

Genel Şartlar

* Turumuz Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri

Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının belirlemiş olduğu koltuk kapasitesi ve önlemlere göre

gerçekleşecektir

* İçişleri Bakanlığı’mızın 20.08.2021 tarihli genelgesinde belirlediği önlemler çerçevesinde, paket

turlarımızda kullanılan ulaşım araçları ile seyahat konusunda yapılan değişikliğe göre şehirler arası

seyahat edecek olan tüm misafirlerden aşı kartı olması gerekmektedir. Gerekli şartlara sahip olmayan

misafirlerin seyahatine müsade edilmeyecektir ve tespiti durumunda herhangi bir iade söz konusu olmaz .

* Covid geçirmemiş aşısız misafirlerimiz son 48 saate ait negatif sonuçlu PCR testi talep edilecektir .

Gerekli şartlara sahip olmayan misafirlerin seyahatine müsade edilmeyecektir ve tespiti durumunda

herhangi bir iade söz konusu olmaz .

* Tur süresi hareket ve dönüş günü dahil olmak üzere 1 Gece 2 Gün olup, otel konaklaması yoktur . 1 gece



yolculuk sürmektedir.

* Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri bir paket halindedir ve ayrı düşünülemez.

Kullanılmayan ulaşım, konaklama, rehberlik, çevre geziler vb. haklar geri iade edilemez.

* Mola yerlerimiz yoğunluk, tadilat vb. gibi mücbir sebeplerden ötürü mevkii ve hizmet standartları

açısından aynı kalmak kaydıyla değiştirilebilir.

* Program zamanlamasında (gün içerisinde gezilecek noktaların sırasında veya günler arasında) hava

durumu, yol durumu, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb. gibi durumlarda rehber gerekli gördüğü takdirde

değişiklik yapabilir.

* Turumuzda mücbir sebeplerden dolayı (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) veya misafirlerin

tur sırasında rehberimizin verdiği zamanlamalara uymamaları halinde tur programında yazdığı halde

gezilemeyen yerlerden Gezinoloji sorumlu değildir. Böyle bir durumda misafirin hak talebi doğmaz

* Rezervasyon sırasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen

notların bir garantisi yoktur. En ön veya en arka gibi özel koltuk seçimi yapılmamaktadır .Araçlarımızın tüm

koltukları aynı standartlardadır.

* Araçlarda bulunan 3 ve 4 numaralı koltuklar rehber ve yardımcısına aittir.

* Tur bitiminde varılacak saatler ile alakalı bilgiler tahmini olup, mücbir sebeplerle gelişecek

gecikmelerden Gezinoloji sorumlu değildir.

* Misafirlerimizi tur bitiminde aldığımız durakların karşı istikametinde indirilecektir. Farklı bir noktada

inmek için araç personellerine lütfen ısrarcı olmayınız.

* Acenta tarafından tur yeterli sayıya ulaşamadığı durumlarda, misafire bilgi verilerek misafirin isteğine

göre tur bir sonraki tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir. Ya da en yakın hareket noktasına biletleme

yapılarak misafirin tura katılımı sağlanabilir. Böyle bir durumda Acenta misafirine üç (3) iş günü

öncesinden arama, sms veya e-posta yoluyla bilgi vermekle yükümlüdür. Böyle bir durumda misafirin hak

talebi hakkı doğmaz.

* Misafir tarafından hizmetin başlangıç tarihinden 30 gün önceye kadar sebep gösterilmeksizin yapılan

iptallerde ödediği bedel misafire iade edilir. Tur tarihinden 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde

rezervasyon bedelinin %50’si; 14 gün ve daha az sürede yapılan iptallerde %100 kesinti uygulanır. Mücbir

sebepler hariç

* Müze Kart ve müze ören yeri girişleri tur ücretine dahil değildir. Tüm müze girişleri misafirler tarafından

ödenir.

ULAŞIM ARAÇLARIMIZ

Turlarımızda ulaşımlarımız kişi sayısına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. Her turumuzda

bulunan kişi sayısına göre aşağıdaki araç tipleri verilir. Araçlarımızda kulaklık bulunmamaktadır. TV üniteli

araçlarda telefonunuzu şarz etmeniz telefonunuzun batarya ömrünü azalttığı için harici bir şarz aleti



bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Minibüsler (19 kişiye kadar): Volkswagen Crafter,  Mercedes Sprinter

Midibüsler (20-32 kişi sayları): Otokar Sultan Maxi, Otokar Sultan Mega, Isuzu Novo Lux

Otobüsler (33-54 kişi sayıları):  Mercedes Travego, Mercedes Tourismo, Temsa Safir, Man Neoplan


