
10 KASIM ANITKABİR VE ANKARA TURU…

Gece  belirtilen yerlerde  saat 24:00’da buluşarak  Ankara'ya hareket ediyoruz. Sabah erken 
saatlerde  aldığımız kahvaltı sonrası, (Lunch box Kahvaltı paketi)  şehrin simgesi olan Ankara 
Kalesiile başlıyoruz başkentimizi gezmeye.  Anadolu arkeolojik enselerinin paleolitik çağdan 
başlayarak günümüze kadar kronolojik olarak sergilendiği müze dünyanın sayılı müzeleri arasında 
yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni geziyoruz. (Müze Kartı olmayan misafirlerimiz buradan 
alabilirler) Daha sonra Eski Meclis’e (1. Meclis Binası)  geçiyoruz. Ulus semtinde bulunan 
ve Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan I.Meclis Binası ve I. Meclis Binasına 100 metre uzaklıkta
bulunan II.Meclis Binasını( Cumhuriyet Müzesi) ziyaret ediyoruz, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve 
inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, 
Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasat tepe) bulunan anıt mezarı olan Anıtkabir'i gidiyoruz. Anıtkabir
ziyaretimiz sonrasında başkentimizin en işlek semti KIZILAY a hareket ediyoruz burada vereceğimiz
serbest zaman sonrasında İstanbul’a doğru hareket etmek için araçlarımıza geçiyoruz.

FİYATA  DAHİL OLAN HİZMETLER

Lüx araçlarla ulaşım 

Otobüste dağıtılacak olan Lunch box Kahvaltı paketi

TURSAB zorunlu seyahat sigortası

Profösyönel rehberlik hizmeti

Araç içi apranti hizmeti.

Araç içi ikramlar.

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Ek hizmet bedeli 40 TL olup rezervasyon sırasında acenteye ödenmesi zorunludur.

Bu ücret rehber tarafından otobüs kalkışında toplanacak olup zorunludur.

Öğlen yemeği.

Tüm Öğlen Yemekleri Tüm yemeklerde alınan alkollü veya alkolsüz içecekler. 

Müze ve Ören yeri giriş ücretleri. 

Şahsi Harcamalar ve Molalarda alınan yemek ve içecekle

•0-6 yaş çocuklar için tur, otobüste koltuk alınmadığı takdirde ücretsizdir. 

  0-6 yaş çocuk için otobüste koltuk talep edildiği takdirde ise 1 çocuk için 60 TL +40 TL zorunlu ücret     
   acenteye ödenir. 
•Çocuk ücretini acentaya ödeyen misafirlerin otobüs içerisinde 40 TL ekstra ücreti ödemeleri 
gerekmektedir. 
•7-12 yaş arası çocuklar için tur ücreti 80 TL olup, kayıt esnasında acenteye ödenecektir. 
   7-12 yaş çocukların zorunlu ücreti 40 TL olup acenteye ödenmesi gerekmektedir

Araç Hareket Noktaları ve Saatleri;

00.00 İncirli Doğtaş Mobilya Önü
00.30 Mecidiyeköy Doğtaş Mobilya Önü
01.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
01.15 Kartal Köprüsü Altı 
01.30 Çayırova Mc Donalds Önü
02.15 İzmit Halk Evi Karşısı Otobüs Durağı


