
ŞEB-İ ARUS TURU HAFTA SONU

Yarım Pansiyon Single Extra Bed 07-12 Yaş 03-06 Yaş

329,00 TL 399,00 TL 249,00 TL 199,00 TL

Hz. Mevlana’nın 745.Vuslat Yıldönümü vesilesi ile  Huzur dolu bir
yolculuk.

KONYA ŞEB-İ ARUZ TURU 

1 Gece 2 Gün 1 Gece Otel Konaklamalı 

» ARAÇ KALKIŞ NOKTALARIMIZ

Araç Kalkış Noktalarımız;

05:30 Ankara Armada Karşısı Söğütözü Ulusoy Tesisleri Önü

» 1.GÜN : MEVLANA MÜZESİ - KARATAY MEDRESESİ - SEMA GÖSTERİSİ

Yol  güzergahında  alınacak  kahvaltımızın  ardından  sabah  saatlerinde  Konya’ya  varış.  Selçuklu'ya

başkentlik yapmış ve her tarafı ayrı eserlerle donatılmış Konya'yı panoramik olarak görüyoruz.   Meram

bağları'nı  görüp  Tavus  Baba  türbesi  ve  camii  gezilerimizi  yapıyoruz.  Ardından  Alaaddin  tepesi,

Selçuklu Köşkü, Karatay Medresesi çini eserler müzesini gezip Selçuklu sanatını yakından tanıyoruz.

Mevlana'nın kendisini bulmasını sağlayan Şems-i Tebrizi  türbesine gidip serbest zaman veriyoruz. 

Meşhur Konya'nın Etli ekmeğinden yedikten sonra  Üçler mezarlığı ve türbesi, Mevlana Müzesi ve 

türbesini  geziyoruz.  Mevlevilik  hakkında  bilgiler  alıp  zamanında  dergah  olarak  kullanılan  imareti

geziyoruz.Müzenin hemen yanıbaşında bulunan Konya Selimiye Camii gezdikten sonra alışveriş için

serbest zaman veriyoruz. Aracımızda buluşup otelimize  yerleşiyoruz. Akşam yemeği yedikten  Sonra 

Şeb-i Arus törenlerini izlemek üzere Kültür Merkezine geçiyoruz. 745. Vuslat törenini izliyoruz. yaklaşık

1 buçuk saat sonra çıkışta buluşup otelimize geçiyoruz.

Sabah Kahvaltısı : Yol üzerinde ekstra olarak alınacaktır.

Öğlen Yemeği :Kandil Restorant ve  Ferah2 Restorant 

Akşam Yemeği : Otelde açık büfe veya set menü olarak alınacaktır.

Konaklama :Demosan Otel vb.

Güzergah : ANKARA - KONYA ( 262 KM ) 

» 2. GÜN : NASREDDİN HOCA TÜRBESİ - AKŞEHİR

Otelimizde aldığımız sabah kahvaltısının ardından Konya Selçuk’da bulunan iç anadolu bölgesinin ilk

ekolojik  sistem  üzerine  kurulmuş  olan  Konya  Tropikal  Kelebekler  Bahçesini  geziyoruz.  Bahçeye

girdiğiniz zaman binlerce bitki ve kelebeğin bulunduğu büyüleyici bir atmosfer ile karşılaşacaksınız.

Sonrasında Akşehir’e hareket ediyoruz. Akşehir’de Nasreddin Hoca ve Akşehir Ulu Cami gezileri. Öğle



yemeği  Yemek  sonrası  dönüş  yolculuğu.  Yolda  verilecek  molaların  ardından  akşam  saatlerinde

İstanbul’a varış ve turumuzun sonu..

 

Sabah Kahvaltısı : Otelde Açık Büfe ve ya Set Menü Olarak Alınacaktır.

Öğlen Yemeği :Kandil Restorant ve  Ferah2 Restorant 

Akşam Yemeği : Yol Üzerinde Ekstra Olarak Alınacaktır.

Konaklama : DİKKAT BU GECE OTEL KONAKLAMASI YOKTUR!!

Güzergah : Konya-Ankara ( 262 Km ) 

» FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
-  Lüx  otobüs  ile gidiş  dönüş ulaşım
-  Seçilen Otele göre  1 Gece Y.P , 1 Sabah Kahvaltısı,1 Akşam Yemeği
-  Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri
-  1618 Sayılı Kanun gereği  Zorunlu Seyahat sigortası
-  Profesyonel rehberlik hizmetleri

» FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
- Tüm öğle yemekleri
- Tüm yemeklerde alınan İçecekler
- Ekstra olarak belirtilen organizasyonlar
- Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri
- Şeb-i Arus Tören Biletleri ( 50 TL Tur Esnasında Satın Alabilirsiniz )

» ÖNEMLİ BİLGİLER

 

Turumuz: Rehberlik,  ulaşım,  konaklama  ve  çevre  gezileri  ile  bir  paket  olup  ayrı
düşünülemez. Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade
edilmez. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur farklı bir tarihe ertelenebilir ya
da iptal olur. Böyle bir durumda SSCTur misafirlerine 1 (bir) gün öncesinden bizzat
haber  vermekle  yükümlüdür. Turlarımızda  kesinlikle  koltuk  numarası  sözü  ve
garantisi  verilemez.  Lütfen  bu  konuda  ısrarcı  olmayınız. 3  Günden  fazla
konaklamalı  turlarda  koltuk  rotasyonu  uygulanmakadır.  3-4  numaralı  koltuklar
rehberimize tahsis edilmiştir. Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından
bildirilen saatlerde hareket eder, hareket saatinden en az 15 dakika önce hareket
noktasında  hazır  olunuz.  Araçlarımız  hareket  saatinde  hareket  etmektedir.  Yol
yoğunluğu ve trafik gibi sebeplerden aracın gecikmesi durumundan acente sorumlu
tutulamaz. Geç kalan ve  tura katılamayan misafirlerimiz herhangi bir hak talebinde
bulunamazlar. T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda
ayrıca fark ödemez.

Tura katılım tarihinden  önce tur görevlisi personelin iletişim numarası rezervasyon
esnasında vermiş olduğunuz telefon numarasına kısa mesaj  olarak gönderilecektir.
Vermiş  olduğunuz  iletişim  numarasının  doğruluğuna  veya  kullanılabilir  olmasına
dikkat  ediniz.  Aksi  takdirde  sorumluluk  tarafınıza  aittir.  Rehber  hava  koşulları  ve
olumsuz  yol  durumu gibi  gerekli  gördüğü takdirde,  tüm programı  gerçekleştirmek



kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Mücbir sebeplerden (olumsuz hava şartları, yol, doğal afet, bulunulan bölgedeki aşırı
yoğunluk, Trafik kazası vb.) veya misafirlerimize verilen zamanlamalara uymamaları
sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden SSCTur kesinlikle
sorumlu  değildir. Programda  belirtilen  oteller  standartları  ve  mevkileri  bakımından
aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir.

Turlarımızda  sunulan  Ekstra  Ücretli  Aktiviteler  (Balon  Turu,  Sıra  Gecesi,  Atv,
Teleferik Zipline, Yamaç Paraşütü, Tekne Turu,  Rafting, Fayton,  Kar Bisikleti  vb.)
özel  işletmelerce  hizmet  verilmektedir.  Hizmet  sağlayıcı  firmalar  fiyat  değişiklik
hakkını  saklı  tutar.  Ücretlerdeki  değişikliklerin  acentemizle  ilgisi  bulunmamaktadır.
Bayram  gibi  özel  günler  farklı  fiyat  uygulayabilmektedirler.  Bu  tür  ekstra  aktivite
ödemeleri firmamız ve tur programı dışında ekstra ödeme olup firmamızı bağlayıcı bir
uygulama değildir.  En son yayımlanan sirkü bir  önceki  sirküyü  geçersiz  kılar.  Bu
sirkü 24/10/2018 tarihinde hazırlanmıştır.

» KULLANILACAK ARAÇLAR

Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre belirlenmektedir.

38 kişi ve üzeri Otokar Doruk  MercedesTravego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir, Neoplan Tourliner-

Cityliner

31 kişiye kadar lüks  Otokar SultanMaxi

27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan

15 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen  Crafter  araçlar kullanılır.

MERCEDES TRAVEGO & TOURİSMO

46+1 koltuklandırma, Abs, Asr,Klimalı,  karoseri indirme kaldırma sistemi,Tempomat, biri  önde biri  orta kapıda

olmak üzere 2 adet 15 Lcd tv, Dvd player (DVD-CD-MP3 ),sıcak su ünitesi, 2 adet soğutucu dolap.

NEOPLAN TOURLINER & CITYLINER

46+1 koltuklandırma, Abs, Asr,Klimalı,  karoseri indirme kaldırma sistemi,Tempomat, biri  önde biri  orta kapıda

olmak üzere 2 adet 15 Lcd tv, Dvd player (DVD-CD-MP3 ),sıcak su ünitesi, 2 adet soğutucu dolap.

MAN FORTUNA 

46+1  koltuklandırma,  abs,  asr,  Klima  ,  2  adet  monitör,  2  adet  buzdolabı,  suısıtıcılı  mutfak  ünitesi,  okuma

lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cdve dvd oynatıcı

MİTSUBİSHİ SAFİR 

46+1  koltuklandırma,  abs,  asr,  Klima  ,  2  adet  monitör,  2  adet  buzdolabı,  suısıtıcılı  mutfak  ünitesi,  okuma

lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cdve dvd oynatıcı

OTOKAR DORUK

38+1 koltuklandırma, Abs, Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, SesSistemi, 15 Lcd Tv

OTOKAR SULTAN MAXİ

31+1 koltuklandırma, Abs,Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Sessistemi, 15 Lcd Tv

ISUZU NOVO – ISUZU TURKUAZ - OTOKAR SULTAN



27+1 koltuklandırma, Abs,Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Sessistemi, 15 Lcd Tv

MERCEDES SPRİNTER – VOLKSWAGEN CRAFTER

15 + 1 koltuklandırma, Abs,Asr, Klimalı, Ses sistemi, 15 Lcd Tv, Soğutucudolap, Sıcak su ünitesi


