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               Konya Şeb-i Arus & Kapadokya Turu 5* Otellerde Konaklamalı
                                 Mevlananın 745. Vuslat Yılı Törenlerine Katılma Ve Konya Turu Dahil 

                                                                          07 Ve 14 Aralık 2018  Hareket 

Şeb-i  Arus:  Hazret-i  Mevlâna’yı  Anma  ve  Vuslat  yıldönümü  törenleri  her  yıl  7  Aralık  -  17  Aralık  tarihleri  arasında
gerçekleştirilmektedir.  Şeb-i  Arus,  düğün gecesi  demektir.  Yaşamını  "Hamdım, piştim, yandım" sözleriyle özetleyen Mevlâna 17
Aralık 1273 günü Hakk'a yürümüştür. Mevlâna ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine,
yani Allah'a kavuşacaktı. Onun için Mevlâna ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi manasına gelen "Şeb-i Arûs" diyordu ve
dostlarına ölümünün ardından ah-vah edip ağlamayın diyerek vasiyet ediyordu.  “Ölüm günüm, düğün günümdür” tabirini kullandığı
için anma törenleri, düğün günü ya da vuslat günü manasına gelen “Şeb-i Arûs“ olarak adlandırılmaktadır. Onun düşüncesinde ve
fikirlerinde  ölüm hiçbir  zaman yokluk  olarak  kabul  edilmemektedir.  "Ölümümüzden sonra  mezarımızı  yerde aramayınız!  Bizim
mezarımız  ariflerin  gönüllerindedir"  diyerek  gönüllerdeki  ölümsüzlüğe  dikkat  çekmiştir.  Hz.  Mevlâna  ömrünü,  Kur’an’a  ve
Peygambere adamasına rağmen, gelecekte hakkında çıkabilecek yalan ve iftiralara daha hayatta iken gereken cevabı vermiştir.

Program I Kapadokya & Konya Turu

1.GÜN CUMA : GECE YOLCULUĞU   Araç Hareket Noktaları ve Saatleri
21:00 İncirli Doğtaş Mobilya Önü,21:30 Mecidiyeköy Mado Önü,22:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü 
22:20 Kartal Köprüsü Altı ,22:40 Çayırova Mc Donalds Önü,23:45 İzmit Halk Evi Karşısı Otobüs Durağı Önü siz değerli
misafirlerimizle buluşmanın ardından Kapadokya ' ya doğru hareket ediyoruz.
2.GÜN CUMARTESİ : IHLARA VADİSİ – DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ – PAŞABAĞLARI - DEVELİ VADİİ – ÜÇ GÜZELLER
PERİBACALARI – ÇANAK & ÇÖMLEK ATÖLYESİ – ÜRGÜP – AVANOS – GÜVERCİNLİK VADİSİ
Kapadokya bölgesi Nevşehir – Niğde - Kayseri üçgenindeki doğal güzelliklerini 3917 m. yüksekliğindeki Erciyes Dağı ve
3268  m.  yüksekliğindeki  Hasan  Dağı’na  borçlu  olan,  Perslerin  “Güzel  Atlar  Diyarı”  diye  adlandırdıkları  Kapadokya
bölgesine doğru yol alıyoruz. Sabah yolda alınan serbest kahvaltı sonrası, Tuz Gölü’nü panoramik olarak görüyoruz.
Kapadokya’da ilk durağımız Melendiz Irmağının oluşturduğu, içerisinde güvercinlikler ve kaya kiliselerininde bulunduğu
14 km uzunluğundaki Ihlara Vadisi olacak. Ihlara Vadisi içinde yapacağımız yürüyüş esnasında Ağaçaltı Kilisesi ve Yılanlı
Kiliseyi  de  görüyoruz.  İkinci  durağımız;  düşman  baskınlarından  kaçan  binlerce  kişinin,  aylarca  yaşayabileceği  bir
mühendislik harikası olan Derinkuyu Yeraltı Şehri olacak. (Kaymaklı Yeraltı Şehri veya Özkonak Yeraltı Şehri). İnsanların
yerin altında yaptıkları  bu ilginç şehri gezerken hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Yeraltı  kentinin hemen ardından
Uçhisar istikametine doğru yol alıyoruz. Güvercinlik Vadisini ve Uçhisar Kalesi’nin fotoğrafını çekip öğle yemeğimiz için
kaya oyma bir mekâna varıyoruz. Burada Kapadokya’nın meşhur pastırmalı kuru fasulyesini ve testi kebabını tatma
imkânı  buluyoruz.  Otantik  mekânda  alacağımız  yemeğin  ardından  çanak-çömleği  ile  meşhur  Avanos’a  gidiyoruz.
Avanos’ta Kızılırmak’ı  görüp,  Kızılırmak’ın çamurundan yapılan çanak-çömleklere dair  bilgi  alıyoruz.  Sonrasında çok
başlı peribacalarının en güzel örneklerini göreceğiniz Paşabağ’da (Keşişler Vadisi) fotoğraf molası veriyoruz. Paşabağ’da
peribacaları arasında dolaşıp fotoğraflar çektikten sonra ilginç peribacası oluşumlarını içerisinde barındıran, adını da
deve  şeklindeki  peribacasından  alan  Develi  Vadii  (Dervent  Vadisi)  gezisini  yapıyoruz.  Ürgüp  içinde  yapacağımız
panoramik tur sonrası Asmalı Konağı da dışardan görüp Şarap Mahzenlerini ve Kapadokya’nın lezzetli şaraplarını tatma
imkânı buluyoruz. Günün sonunda ise Şapkalı Peribacalarının ve Kapadokya’nın simgesi olan Üç Güzeller Peribacalarını
görüyoruz. Gezilerimizin bitiminde otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

            3.Gün   Pazar      Konya-Mevlana Törenleri
Sabah erken kahvaltı sonra otelimizden hareket iel Rehberimizin anlatımları eşliğinde Konya Şeb-i arus gösterilerini 
izlemek amacıyla geldiğimiz Anadolu Selçuklu Devletinin Başkenti Konya’ya varıyoruz;Alâeddin Tepesi üzerindeki 
Alâeddin Camii çevresinde otobüsle yapılan panoramik tur sonrası Selimiye Cami, Üçler Türbesi (Üç Erenler Türbesi), 
16 dilimli Yeşil Kubbe (Kubbe-i Hadra), Mevlana, babası ve Sultan Veled'in sandukaları ile birçok ulemanın çini 
sandukalarının bulunduğu Mevlana Türbesini ziyaret ediyoruz. Mevlevi giysileri, müzik aletleri, el yazması kitaplar, 
maketler, resimler, halıların ve eski eserlerin bulunduğu Mevlana Müzesi ile Mevlevi Dergâhı gezilerini takiben, Şems-i 
Tebrizi  Türbesini ziyaret ediyoruz.Konya’nın meşhur lezzetlerinden olan;Bamya Çorbası,etli ekmek,Mevlana 
Pidesi,Fırın kebabı gibi lezzetleri tadacağınız ekstra öğlen yemeği molamız sonrası Mevlananın 745. Vuslat Yılı 
Törenlerine Katılmak için Konya kültür merkezine hareket ediyoruz.Tasavvuf müziği ile başlayacak olan Sema Ayini’ni 
izledikten sonra Karatay Medresesi ve müzesini ziyaret etmek için otobüsümüzle hareket ediyoruz., ziyaret sonrası 
otobüs ile yapacağımız şehir turu esnasında Sadreddin Konevi Camii ile yıldırım düşmesi nedeniyle yarım minareli olan 
İnce Minareli Cami, İplikçi Cami ve Medresesi'ni panoramik olarak görüyor ve İstanbul’a hareket  ediyoruz.ve İstanbul’a
varışımızı takiben misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması  gezimizin sonu.
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Tek kişi ve çocuk ücretleri
Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. Tek kişi konaklayacak  misafirlerimiz acenteye  3* otelde 50 TL ,4* otelde 
60 TL , 5* Otelde 80 TL fark ödemelidir. 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk  almadığı takdirde ücretsizdir.Koltuk  talep edildiği takdirde 160 TL 
dir.07-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde 3*&4* otelde 219,90 TL , 5* Otelde 249,90 TL + zorunlu ücretler olarak 
acenteye ödenir. Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki  kişilik ücret ödenmelidir.

Tur Ücretine Dahil olan hizmetler
*Gidiş Ve Dönüş  Ulaşım.
* 3* otel Busines Han veya Benzeri ,  4* Otel Yükseller, Taşsaray, Kuzucular Park vb , 5* Otel Crystal Kaymaklı vb.
*Profesyonel Rehberlik hizmetleri

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler
*Gezi süresince ara transfer,yol,otoban,park ücretleri için 50 TL kayıt ile birlikte acenteye ödenecek olup zorunludur.
*Tören giriş bileti ve tören alanına  transfer ücreti  50 TL dir ve  kayıt  ile birlikte nakden acenteye ödenmesi zorunludur. Bu ücret yetişkinler
ve 7-12 yaş çocuk grubu için zorunludur.
*Müze,ören yeri, ve diğer tüm giriş ücretleri katılımcılara aittir. 
*Öğlen yemekleri ve otelde extra harcamalar,ilk gün yol güzergahında kahvaltı.
*Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar.

NOT ; Acente gerek Konya gerekse Kapadokya bölgesinde yaşanabilecek yoğunluk sebebi ile Kapadokya ve Konya gezi günlerini değiştirme 
hakkını saklı tutar. Değişiklik sebebi ile programda meydana gelebilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

                                    


