
TREN İLE ŞEB-İ ARUS TÖRENİ PROGRAMI

1.GÜN (İSTANBUL-KONYA)
Saat 07.00’de Pendik Tren Garı’nda siz değerli konuklarımızı alıyor ve 07.30’da Yüksek Hızlı Tren ile  
Medeniyetler şehri ve Anadolu Selçuklu Devletinin başkentlerinden, Kutsal Tasvir anlamına gelen İkon 
kelimesinden günümüze isminin geldiği iddia edilen, Konya’ya doğru hareket ediyoruz. Saat 11.57’de 
Konya Tren Garı’na varıyoruz. Burada bizi bekleyen otobüsümüze binerek Serbest alınacak öğle 
yemeğimizde Konya’nın meşhur Etli ekmeği, Mevlana Pidesi ve Tandırından yeme imkanına sahibiz. 
Saat 14.00’de  Büyük İslam Düşünürü ve Mutasavvıfı Hz. Mevlana’nın 740. Vuslat yıldönümü anma 
törenleri dahilindeki  Mevlevi Törenlerini izlemek üzere tören alanına gidiyoruz. Yaklaşık 3 saat sürecek
olan törenin  bitiminde otelimize hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve geceleme KONYA MESNEVİ OTEL

2. GÜN (KONYA)
Otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben, 1.Alaeddin Keykubad’ın tamamladığı Alaeddin Tepesi 
üzerindeki Alaeddin Camii çevresinde otobüsle yapılan panoramik tur sonrası Meram’a doğru yola 
çıkıyoruz. Burada yapacağımız gezinin ardından Serbest öğle yemeğimizi alıyoruz. Sonrasında,
Selimiye Cami, Üçler Türbesi (Üç Erenler Türbesi), 16 dilimli Yeşil Kubbe (Kubbe-i Hadra), Mevlana, 
babası ve Sultan Veled’in sandukaları ile bir çok ulemanın çini sandukalarının bulunduğu Mevlana 
Türbesi ve Mevlevi giysileri ,müzik aletleri,el yazması kitaplar, maketler,resimler, halıların ve eski 
eserlerin bulunduğu Mevlana Müzesi ile Mevlevi Dergahı gezilerini yapıyoruz. Saat 17.00’de Konya Tren 
Garı’na geçiyor ve 17.45’de Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul’a hareket ediyoruz. Saat 22.05’de Pendik 
Tren Garı’na varıyoruz.

Hızlı Tren Bileti ve İç Ulaşım ve Şeb-i Arus Tören Bilet bedeli olarak  tur başlangıcında 200.- TL ek ücret
toplanacaktır. Bu ücret katılımcılar için zorunludur.

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER
*1 gece yarım pansiyon konaklama, ( 1 Sabah kahvaltısı, 1 Akşam yemeği ) 
* Tüm çevre gezileri, 
* Profesyonel rehberlik hizmetleri, 
* Zorunlu seyahat sigortası, 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
* İstanbul-Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren ve İç ulaşım Bedeli
* Tören Bileti
* Otelde yapılan özel harcamalar, 
* Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Öğle yemekleri, 

GENEL NOTLAR: 
* Program zamanlamasında ve seyrinde Hava,Yol,vb. nedenlerle rehber gerekli gördüğü takdirde 
değişiklik yapabilir. 
* Çocuk fiyatı, iki büyükle birlikte konaklamada geçerlidir. 
* Otel konseptine veya doluluk oranına göre yemekler set menü olabilir. 
* Gezi Süresi 1 Gece 2 Gündür 1 Gece Otel Konaklaması vardır. Rehberimiz programı tamamen 
gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir. Turlarımız otel, ulaşım, tur programı 
ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür ayrı ayrı düşünülemez. Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, 
konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez. Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez. Tur 
öncesi ve tur içinde hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda acentemizin     sorumluluğu yoktur.
* Yüksek müşteri memnuniyetini ilke edinmemiz sebebi ile kalite standardımızı sürekli arttırıyoruz. 
Kültür turlarında misafirlerin fiziksel ve düşünsel yoğunluklarının zirvede olması, sukunet, özen ve 
dikkat kavramlarını ön plana almamızı gerektiriyor .


