
GÜNÜBİRLİK İZNİK-BURSA-CUMALIKIZIK TURU

HAREKET YERLERİ ve SAATLERİ

İNCİRLİ DOĞTAŞ BİNASI ÖNÜ: 06:00

BEŞİKTAŞ YILDIZ CAMİİ ÖNÜ: 06:20

KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ OTOPARKI ÖNÜ: 06:40

KARTAL KÖPRÜSÜ: 07:00

TUR PROGRAMI:

Belirtilen  buluşma  noktalarından  hareketle  Eskihisar-Topçular  Feribotunu  kullanarak  Yalova’ya
gidiyoruz.  İlk  olarak  Yalova’da  kahvaltı  molası  vereceğiz  (  Serpme  Kahvaltı)  Kahvaltı  molamızın
ardından ilk durağımız İznik olacak.

Hıristiyanlar için önemli olan İznik Ayasofyası’nı (7.Ekümenlik Konsül’ü nün toplandığı yer) gezdikten
sonra Süleymaniye Paşa Medresesi ve Çinicilik Atölyelerini geziyoruz.
 
Çini fırınlarının ortaya çıkarıldığı kazı alanlarını ve Lefke Kapısını görüyoruz. 
Sonraki durağımız İznik Müzesi ( Nilüfer Hatun İmareti ), İznik Yeşil Camii’yi de görüp panoramik İznik
şehir turu ve Senato Binası kalıntılarını gördükten sonra kısa bir molanın ardından ikinci durağımız
olan Bursa’ya doğru yola çıkıyoruz. 
Bursa’da ilk olarak  Bursa'nın panoramik görüntüsünün en iyi izleneceği yer olarak bilinen Tophane.
Ramazan ayında iftar vaktini bildiren topun buradan atılmasından dolayı Tophane adını alan mevkide,
Osmanlı  Devleti'nin  kurucusu Osman  Bey ile  devletin  ikinci  sultanı Orhan  Bey'in  türbeleri, İstiklal
Savaşı Şehitleri Anıtı ve 1906 yılında yapılmış altı katlı Bursa Saat Kulesi gezilerini yapıp, Türk İslam
mimarisinin en önemli eserlerinden Ulu Cami’ye gidiyoruz. Kapalı namaz kılma alanı bakımından Türk
tarihinde  yapılan  en  büyük  cami  özelliğine  sahip,  Ulu  cami’yi  gezdikten  sonra,  Bursa’nın  meşhur
İskender Kebabını tatmak üzere restoranımıza geçiyoruz. Öğle yemeğinden sonra gezimize kaldığımız
yerden devam ediyoruz. Sırasıyla Türkiye'nin tek ipek çarşısı Koza Han, (Pazar günleri kapalı) Bursa’nın
7000  yıllık  bir  zaman  diliminde  geçirdiği  değişim  ve  dönüşümlerin  sergilendiği Bursa  Kent
Müzesi, Bursa'nın en güzel anıtlarından olan Yesil Cami, Türk mezar anıtlarının en gösterişlilerinden
biri ve Bursa'nın simgesi olmuş Yeşil Türbe’yi gezip rengarenk evleri, Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla
500 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık’a geçiyoruz.
Köyü rehberimiz eşliğinde baştan sona gezmeye başlıyoruz. Osmanlı erken döneminin kırsal kesim
sivil  mimari  örneklerini  günümüze  ulaşmayı  başarmış  olan  Cumalıkızık,  günümüzde  de  tarihsel
filmlere  mekan  olmaktadır. Köy  meydanında  köy  geçmişine  ait  eşyaların  sergilendiği Etnografya
Müzesi ve Sanat Evi, Cin Aralığı Sokağı, (söylentiye göre dünyanın en dar sokağı) ve Cin aralığından
geçmeyi deniyoruz. Ardından  Cumalıkızık Cami, Cumalıkızık Hamamı, ve Zekiye Hatun Çeşmesi’ni
gezip  İstanbul'a hareket ediyoruz. Tahmini İstanbul’a varış saatimiz yol, hava durumlarına göre 22:00-
23:00 arasıdır. Bir Sonraki  Tur Dünyası seyahatinizde buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. 



FİYATA DÂHİL OLAN HİZMETLER:

-Gidiş Dönüş Ulaşım

-Bölge Rehberlik Hizmeti

-Araç içi İkram Servisi

-Seyahat Sigortası

-Çevre Gezileri

-Öğlen Yemeği

FİYATA DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER:

-Kişisel Harcamalar

-Müze ve Ören Yeri Girişleri

- -Sabah Kahvaltısı

ÖNEMLİ DETAYLAR

Fırsat; her Cumartesi ve Pazar günü kalkışlı günübirlik turlarda geçerlidir.

Koltuk ve diğer hizmetler(öğle yemeği) talep edilmediği takdirde 0-6 yaş arası ücretsizdir.

Rehber programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir.

Turlar; ulaşım, tur programı ve rehberlik hizmeti ile bir bütündür, ayrı ayır düşünülemez.

Tur içerisinde kullanılmayan, ulaşım, konaklama, çevre gezileri,  rehberlik  hizmetleri,  müze ve ören yeri  giriş
ücretleri vb. haklar iade edilememektedir.

Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilememektedir.

Mücbir sebeplerden ötürü gerçekleştirilemeyen turlarda Tur Dünyası sorumlu tutulamaz.

Yeterli  çoğunluk  sağlanmadığında  tur  1  gün  önceden  haber  vermek  kaydı  ile  iptal  edilebilir.  Turun  iptali
durumunda Tur Dünyası iptalini bizzat bildirmek zorundadır. Kanuni süredir tazminat hakkı yoktur.

Son hafta içerisinde talep edilen iptallerde kesinlikle iade yapılmaz.

ULAŞIM ARAÇLARI

Tura katılacak olan araçlar katılımcı sayısına göre belirlenmekte olup Mercedes (403 vb) safir man, 27 – 31 – 17
kişilik araçlar şeklinde ayarlanmaktadır. Araç yerleşme planında hiçbir şekilde koltuk garantisi verilmemektedir.
Araçlardaki oturma düzenimiz rezervasyon sıralaması göz önünde tutularak yapılmaktadır.


