
               

HAYALLER ŞEHRİ ESKİŞEHİR

CUMHURİYET TARİH MÜZESİ-SAZOVA BİLİM MÜZESİ-ODUN PAZARI-

KENT  PARK-GONDOL GEZİSİ

 gece çıkışlı cumartesi 1 GECE 2 GÜN

1. Gün: 
Belirlenen noktalardan  misafirlerimizi alıyoruz ve gerekli molalarımızın ardından,
Sabah  kahvaltımızı  yoldaki  uygun  bir  tesiste  aldıktan  sonra  Afyon-Kütahya  karayolu  üzerinden
Eskişehir’e  ulaşıyoruz  ve  turumuza  başlıyoruz.  Öncelikle  Eskişehir’in  değişen  yüzünün  kanıtı  olan,
sahiliyle, havuzlarıyla, kafeteryalarıyla adından söz ettiren Kent Park’ı ziyaret ediyoruz. Öğle yemeğimizi,
Eskişehir’in  Meşhur  çiğ  böreği  olarak  aldıktan  sonra  Balmumu  Müzesi’ni,  dönemin  izlerini  taşıyan
Cumhuriyet Tarihi Müzesi’ni ve Türkiye’de bilinen ilk Modern Cam Müzesi’ni ziyaret ediyor ve birbirinden
güzel cam eserleri görüp, fotoğraflıyoruz. Buradan ayrılarak, 19. yüzyıl mimarisinin en güzel örneklerinin
sergilendiği Odun Pazarı'na ulaşıyoruz. Her biri birer tarih olan ve o eski yaşantıyı gözlerimizin önünde
canlandıran tarihi konaklar arasında dolaşırken, kendimizi Osmanlı döneminin içerisinde hissedeceğiz.
Odun Pazarı’nda, 16. yüzyıl mimarisi olan Kurşunlu Külliyesi’ni (Camii, Medrese, Kervansaray, Sıbyan
Mektebi,  Şadırvan),  150  yıllık  bir  tarihe  sahip  Eskişehir  Mevlevi  Hanesini  ziyaret  edip,  sonrasında
Eskişehir'in  simgesi  haline  gelmiş  Lüle  Taşı  Müzesi'ni  gezme olanağı  buluyoruz.  Gezimizin  sonunda
otelimize giderek odalarımıza yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 
 İzmir-Eskişehir 420km

2. Gün: 
Sabah kahvaltımızı otelimizde açık büfe olarak aldıktan sonra Eskişehir’i kuş bakışı seyredebileceğimiz, 
güzel fotoğraflar çekebileceğimiz Şelale Park’a gidiyor, parkı ve çevresini rehberimiz eşliğinde gezdikten 
sonra Venedik kanallarını anımsatan Porsuk Çayı'nda yapılacak keyifli tekne turu sonrasında, öğle 
yemeğimizi alıyoruz. Sonrasında Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı’na gidiyoruz. Eskişehir Bilim Sanat 
ve Kültür Parkı, Eskişehir'in, Sazova Mahallesi’nde, 400 bin metrekare üzerine kurulu bir park. Parkta 
Nuh’un Gemisi’nin yanı sıra, 25 bin metrekarelik bir gölet, park çevresinde dolaşan buharlı mini tren, 
çocuk oyun alanları, hayvanat bahçesi, bilim ve deney müzesi, konser alanları, amfi tiyatro 
bulunmaktadır. Burada Masal Şatosu’nu, Korsan Gemisi’ni, Nuh’un Gemisi’ni ve Göleti geziyoruz. 
Gezimizin ardından, Eskişehir’den ayrılıyoruz ve Kütahya’ya hareket ediyoruz.Kütahya’daki Çini 
alışverişlerimiz için serbest sonrasında Dönüş yolculuğuna başlıyoruz.Keyifli bir yolculuk sonrasında 
nadide şehrimiz İzmir’e ulaşıyoruz. Başka bir EGE CEYLAN Turizm organizasyonunda buluşmak üzere 
vedalaşıyoruz.Eskişehir-İzmir 420km Tur Toplamı:840km

Ücrete Dahil Hizmetler Extra Hizmetler

*Lüx Otobüs ile ulaşım
*Otelde 1 gece konaklama
*Otelde alınan Sabah Kahvaltısı(1) ve Akşam yemeği(1)
*Programda belirtilen tüm turlar

*İlk gün sabah kahvaltısı
*Öğle yemekleri
*Oteldeki ekstra harcamalar
*Müze ve Ören yerleri giriş ücreti

                                   



               

*Otobüsteki  İkramlar
*Zorunlu Seyahat sigortası
*Rehberlik Hizmeti

*Porsuk Tekne ücreti

                                   


