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Günübirlik Edirne Turu

Tur Tipi Günübübirlik Tur- Etkinlik Gün Sayisi

Sehir Edirne

Tarihi Meric Köprüsü -  Lozan Aniti - Tarihi Tren Istasyonu - Uc Serefeli Camii - Selimiye Camii - Arasta Carsisi - Kirkpinar - II. Bayezid
Külliyesi Saglik Müzesi

Tarihler:
Ramazan Ozel: 2/3 Mayis
Yaz Sezonu Süresince Her Cumartesi

Gün 1

Günübirlik Edirne Turu

Sabah belirtilen kalkis noktalarinda bulustuktan sonra arac icerisinde cay, kahve servisi esliginde yola cikiyoruz. 232 km sürecek olan
yaklasik 3,5 saatlik yolculugumuzun ardindan ilk cagda antik adi bir Trak köyü olan Orestia, Romalilar döneminde Hadrianapolis sehri ve
Osmanli’ya 92 yil baskentlik yapmis ve sahip oldugu mimari yapitlariyla bir müze sehir olan Edirne’ye ulasiyoruz. Edirne’de, 24 Temmuz
1923 Lozan Baris Antlasmasiyla Türk topraklarina katilan, Edirne’ye 4 kilometrelik mesafede bulunan Karaagac bölgesi gezimiz sirasinda
Tarihi Meric Köprüsünü, Lozan Anitini, Tarihi Tren istasyonunu görüyor ve Kir kahvesinde mola veriyoruz.

Buradaki molamizin ardindan Edirne Sehir Merkezine dönerek Edirne’ deki gezimize basliyoruz. Saray ici, tarihi Kirkpinar yagli güres
meydani, Adalet Kasri, Fatih ve Saray köprüleri Fatih Sultan Mehmet ve Cem Sultan'in dogup hükümdarlik sürdükleri Edirne Saray
kalintilarini (Saray mutfaklari, Cihannüma Kasri, Kum kasri ve Hamami) ve Balkan Sehitligini geziyoruz. 16. yyda su sesi, müzik ve güzel
kokularla akil hastalarinin tedavi edildigi ve 2004 yilinda Avrupa Konseyi tarafindan Avrupa müze ödülüne sahip II. Bayezid Külliyesi Saglik
Müzesi gezimizi gerceklestirirken Ahmet Kutsi Tecer’in ‘’Agac ve Sarmasik’’ siirinin nasil anlam kazandigini hayretle dinleyeceksiniz. Saray
Ici gezimiz sonrasinda Edirne sehir merkezinde yer alan kapisiyla ünlü Uc Serefeli camii, yazilariyla ünlü Eski camii (Ulu camii) ve Mimar
Sinan'in Ustalik Eserimdir dedigi, meshur Ters Laleyi de görebilecegimiz gezilerimizi gerceklestiriyoruz. Arasta Carsisinda Edirne Peyniri,
Edirne'nin eski bir gelenegi Aynali Gelin Süpürgesi, Yöresel Meyve Sabunlari alma firsati icin serbest zaman ve alis-veris molasi veriyoruz.
Serbest zamanimiz sonrasi Edirne'nin ünlü Deva-i Misk tatlisi, Badem ezmesi, Kavala kurabiyesi (Kececizade) gibi bir cok yöresel lezzetini
tadabilecegimiz ve alabilecegimiz bir yere ugruyoruz.

Edirne'nin tarihi dokusunun yani sira yöresel lezzetlerini de kesfetmenin ardindan Istanbul'a dönüs yolculugumuz basliyor. Istanbul’ da siz
degerli misafirlerimizi aldigimiz kalkis noktalarinda birakarak bir baska turlasana.com organizasyonunda görüsmek dilegi ile siz degerli
misafirlerimizle vedalasiyoruz.
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Konaklama :
Kahvalti :
Ogle Yemegi :
Aksam Yemegi :
Günün Tavsiyesi :

Dahil Hizmetler
Gidis - Dönüs Ulasim

Rehberlik Hizmeti

Milli Park Giris Ucreti

Arac Ici Kahvalti Paketi (lunchbox)

Seyahat Sigortasi

Haric Hizmetler
Kisisel Harcamalar

Müze ve Oren Yeri Giris Ucretleri

Ogle Yemegi

Yemeklerde Alinacak Icecekler

Onemli Bilgiler

ONEMLI BILGI

Tur esnasinda kesinlikle koltuk numarasi sözü ve garantisi verilemez. Lütfen israrci olmayiniz.

Araclarimiz her tur icin belirlenen hareket noktalarindan belirtilen saatlerde hareket eder, hareket saatinden en az 5 dakika önce hareket
noktasinda hazir olunuz. Araclarimiz hareket saatinde hareket etmektedir. Gec kalan ve tura katilamayan misafirlerimiz herhangi bir hak
talebinde bulunamazlar.

Tura katilim tarihinden önce tur görevlisi personelin iletisim numarasi rezervasyon esnasinda vermis oldugunuz telefon numaraniza kisa
mesaj olarak gönderilecektir. Vermis oldugunuz iletisim numarasinin dogru olmasina dikkat edeniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafiniza aittir.

18 yas alti resit sayilmayan cocuklarin anne veya babalarindan biri veya ikisi ile beraber tura katilmadigi durumlarda, tura katilim icin gerekli
olan muvaffakatnamelerin seyahat sirasinda kisilerin yaninda bulundurulmasi zorunludur.

Rehber Hava Kosullari ve olumsuz yol durumu gibi gerekli gördügü takdirde, tüm programi gerceklestirmek kaydi ile zamanlama ve
program akisi konusunda degisiklik yapma hakkina sahiptir. Programda belirtilen oteller standartlari ve mevkileri bakimindan ayni olmak
kaydi ile degistirilebilir.

Turumuz; rehberlik, ulasim, konaklama ve cevre gezileri ile bir paket olup ayri düsünülemez. Kullanilmayan ulasim, konaklama, cevre
gezileri vb. haklar geri iade edilmez. Yeterli cogunluk saglanamadigi takdirde tur farkli bir tarihe ertelenebilir ya da iptal olur. Böyle bir
durumda misafirlerimize 1 (bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. Asgari Katilimci Sayisi 25 Kisi dir.

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yogunluk vb.) ve ya misafirlerimizin rehberimizin verdigi zamanlamalara uymamalari
sebebiyle tur programimizda yazdigi halde gezilemeyen yerlerden Turlasana.com kesinlikle sorumlu degildir.

Acenta yeterli sayiya ulasamadigi zaman turu iptal etmemek adina ayni ve ya benzer tur programina sahip olan farkli bir Acenta'ya
müsterileri gönderebilir bu sayede müsterinin tatil plani bozulmamis olur.

Turlarin dönüs saatleri trafik yogunluguna göre degiskenlik gösterebilir, net ve kesin dönüs saati verilmemektedir.

Konaklamali turlarda 0–6 yas cocuk indirimi iki yetiskin yaninda uygulanir. Tek bir cocuk icin kullanilir.

T.C. Vatandasi olmayan yabanci uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrica fark ödemez. Müze kart uygulamasinin T.C vatandaslarina özel
bir uygulama olmasi nedeniyle müze kart verilmez. En son yayimlanan sirkü bir önceki sirküyü gecersiz kilar.

Bu döküman turlasana.com sitesi üzerinden otomatik olarak olusturulmustur



Ek Bilgiler

TAVSIYELER

Gezi süresince rahat yürüyüs ayakkabisi veya spor ayakkabi tercih edilmelidir.

Gece icin yaniniza hirka vb. bir kiyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacagimiz icin dudak koruyucu krem ve sapka, yapacaginiz alisverisler
icin kücük bir canta ve tabi en önemlisi fotograf makinesi ve yedek hafiza karti ve sarj kiti yedek batarya yaniniza almayi unutmayiniz.

REZERVASYON DETAYLARI

Yaptirmis oldugunuz rezervasyon sonucunda belirtmis oldugunuz mail adresinize Tur Kayit onayiniz gönderilecektir. Tur Kayit onayi
tarafiniza ulastiktan sonra turumuza katilim saglayabilirsiniz.

Internet üzerinden yaptirmis oldugunuz rezervasyon sonucunda belirtmis oldugunuz mail adresinize Tur Kayit onayiniz gönderilecektir. Tur
Kayit onayi tarafiniza ulastiktan sonra turumuza katilim saglayabilirsiniz. Tur onay maili almayan misafirlerimiz turumuza katilim
saglayamaz.

Rezervasyon yaptirilan kisi icin gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafimiza bu bilgiler eksik verildigi takdirde olusabilecek olasi
aksiliklerde Turlasana sorumlu degildir.

KULLANILACAK ARACLAR

Turlarda kullanilacak olan araclarimiz kisi sayisi ve yol kosullarina göre belirlenmektedir.

38 kisi ve üzeri Otokar Doruk Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir, Neoplan Tourliner-Cityliner 31 kisiye kadar
lüks Otokar Sultan Maxi 27 kisiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 15 kisiye kadar lüks Mercedes
Sprinter–Volkswagen Crafter araclar kullanilir.

Diger Bilgiler

MUZE VE OREN YERI GIRIS UCRETLERI

Rehberimiz gerekli gördügü taktirde programin tamamini uygulamak kosuluyla tur akisinda degisiklik yapma hakkina sahiptir. Ozel isletme
giris ücretleri, müze ve ören yeri giris ücretleri misafirimize aittir. 7/12 yas arasi misafirlerimiz kimlik ibraz etmek kaydiyla ögrenci ücreti
ödeyeceklerdir. Tura istirak eden müzelere girmek isteyen tüm misafirlerimiz bu ücreti ödemekle yükümlüdür.

YUKARIDA YAZILI OLAN TUR PROGRAMI, TURLASANA.COM TARAFINDAN OZGUN OLARAK YAZILARAK, HAZIRLANMISTIR. HER
HANGIBIR SEKILDE TURLASANA.COM BILGISI OLMADAN, PROGRAMIN KOPYALANMASI, YAYINLANMASI YASAKTIR. TUM
HAKLARI TURLASANA.COM'A AITTIR. PROGRAMIN TURIZM SEKTORUNDE OLUSTURULAN KOPYALARIN DAN TURLASANA.COM
SORUMLU TUTULAMAZ.
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