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Günübirlik Eskisehir Masal Satosu Odunpazari Turu

Tur Tipi Günübübirlik Tur- Etkinlik Gün Sayisi

Sehir Eskisehir

Ilklerin sehri Eskisehir, sehrin kalbinde yesil bir cennet Sazova Parki sizleri bekliyor. Gecmisini yasayan ama bir o kadar da yeni kalan güzel
sehir.. Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hocanin mirasidir..

Gün 1

Günübirlik Eskisehir Masal Satosu Odunpazari Turu

ARAC KALKIS VE HAREKET SAATLERI

06:30 - Incirli Dilek Pastahanesi Onu
06:50 - Mecidiyekoy IETT Duraklari
07:20 - Kadikoy Evlendirme Dairesi Otoparki Onu
07:30 - Bostanci Koprusu Alti (Ankara istikameti)
07:40 - Kartal Koprusu (Ankara yonu)
07:50 - Pendik Koprusu Alti (Ankara istikameti)
08:00 - Cayirova McDonald's Onu
08:10 - Gebze Center
08:50 - Izmit Halkevi Duragi
09:20 - Sakarya Alpet Duragi

Istanbul'a ortalama varis saati 23:00/01:00

Belirtilen yerlerdeki bulusmamizin ardindan katilacak misafirlerimiz ile otobüs ici kahvalti paketi ve icecek ikramlari esliginde Adapazari -
Pamukova - Bozüyük güzergâhini takip ederek Eskisehir`e gidiyoruz.
Ilk duragimiz Sazova Bilim Parki olacak. Burada Masal Satosu, Korsan Gemisi, Nuh`un Gemisi gezilecektir. (Sazova Parki'na giris
ücretsizdir, sato ve gemilere giris ortalama 2-3 tl gibi bir fiyattir) . Fotograf cekiminin ardindan Tülomsas Fabrikasi'nin bahcesinde sergilenen
bej renkli olan Devrim arabasini ziyaret ediyor ve fotograflarimizi cekiyoruz.  Buradaki gezimizin ardindan Eskisehir'in ilk yerlesim yerini
olusturan Osmanli Dönemi'nden kalma tarihi evlerin bulundugu meshur Odunpazari`ni gezmeye basliyoruz. Odunpazari gezimizin ardindan
Cagdas Cam Sanatlari Müzesi gezimize basliyoruz; Müze, Türkiye`nin ilk cam sanatlari müzesidir. Büyüksehir Belediyesi, Anadolu
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Universitesi ve Cam Dostlari Grubu'nun isbirligi ile kurulmustur. Müzede 42 cam sanatcisinin eserleri sergilenmektedir. Buradan sonra ögle
yemegimizde (Ekstra) meshur Cibörek’in tadina bakmak icin serbest zaman veriyoruz. Sonrasinda Yilmaz Büyükersen'in Eskisehir'e
kazandirdigi Balmumu Heykel Müzesi ve ya Selale Park gezimiz icin serbest zaman veriyoruz. Ardindan Kursunlu Camii ve Külliyesi,
Lületasi Müzesi, Atlihan El Sanatlari Carsisi gezilerinden sonra son duragimiza geciyoruz. Atlihan El Sanatlari Carsisi, Kursunlu Camii ve
Külliyesi, Lületasi Müzesi gezilerinden sonra son duragimiz ise Porsuk Cayi'na geciyoruz. Burada verecegimiz serbest zamanin ardindan
Istanbul'a dogru yola cikiyoruz. Bozüyük - Adapazari üzerinden aksam saatlerinde Istanbul'a dönüyoruz. Siz sayin misafirlerimizi bir sonraki
Turlasana.com organizasyonunda görüsmek üzere sizleri aldigimiz noktalara birakarak vedalasiyoruz.

Konaklama :
Kahvalti : Arac Ici Sandvic Paketi Fiyata Dahil Olarak Alinmaktadir.

Ogle Yemegi : Ekstra olarak alinmaktadir.

Aksam Yemegi : Ekstra olarak alinmaktadir.

Günün Tavsiyesi :

Dahil Hizmetler
Gidis -Dönüs Ulasim
Rehberlik Hizmeti
Milli Park Giris Ucreti
Arac Ici Kahvalti Paketi
Arac Ici Su Ikrami
Seyahat Sigortasi

Haric Hizmetler
Cam Sanatlari Muzesi (Aciksa ) : TAM : 13 TL OGRENCI : 10 TL
Balmumu Heykel Muzesi (Aciksa ) : TAM : 30 TL OGRENCI : 20TL
GONDOL : 150 TL
ESBOT GEZINTI TEKNESI : 30 TL
Kisisel Harcamalar
Muze ve Oren Yeri Giris Ucretleri
Ogle Yemegi

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.
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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.

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.

Rezervasyon esnasinda T.C Kimlik numaranizi, dogum tarihinizi gün ay ve yil olarak tarafimiza belirtiniz.

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.

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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