
                       KONYA ŞEB-İ ARUS  TURU 1 GECE KONAKLAMALI
11-13 ARALIK 

22:00 İncirli Doğtaş mobilya önü
22:30 Beşiktaş Yıldız camii önü
23:00 Kadıköy Evlendirme dairesi önü
00:00 İzmit Otogar önü
00:30 Adapazarı Berceste tesisleri önü

1.Gün /11 Aralık 2015  Cuma 

Belirlenen noktalardan siz değerli katılımcıları alarak Konya ya doğru hareket ediyoruz.

2.Gün/12 Aralık 2015 KONYA-SULTANSELİM CAMİİ-ALAADDİN CAMİİ-KEYKUBAT CAMİİ-SULTAN 
TÜRBELERİ-KARATAY MEDRESESİ

Sabah saatlerinde Konya Şeb-i arus gösterilerini izlemek amacıyla geldiğimiz Anadolu Selçuklu Devletinin 
Başkenti Konya ya varıyoruz.Kahvaltı için Konya’nın meşhur kahvaltı mekanlarında yöresel serpme kahvaltı 
alıyoruz(ekstra).kahvaltının ardından Hz.Mevlana’nın dergahı ve müze ziyaretimizi yapıyoruz.Burada 
rehberimizden gerekli bilgilndirmeyi alıyor Sultanselim camii ve Üçler kabristanını ziyaret ediyoruz.Öğle 
yemeği için Konya’mızın yöresel lezzetlerini tadacağımız restaurant’ımıza geçiyoruz(Ekstra).Yemek 
sonrasında turumuza Şems-i Tebrizi Hz.Türbesi ziyareti ile devam ediyoruz.Sonraki ziyaret noktalarımız 
Alaaddin Keykubat Camii ve Sultan Türbeleri ,Karatay Medresesi olacaktır.Sonrasında otelimize yerleşip 
serbest zaman veriyoruz.Ardından otelimizde alacağımız akşam yemeğinin ardından Şeb-i Arus törenlerini 
izlemek için Konya kültür merkezine hareket ediyoruz.Ahmet Özhan’ın tasavvuf müziği dinltisi ile başlayacak 
olan Sema Ayini ni izledikten sonra otelimize dönüyoruz.Geceleme otelimizde

3.Gün/13 Aralık 2015  KONYA-İNCE MİNARE-SADRETTİN KONUKEVİ CAMİİ-TARİHİ MERAM KÖPRÜSÜ-
ATEŞBAŞI VELİ TÜRBESİ-AKYOKUŞ-MERAM-BAĞLARI

Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından bugünkü Konya turumuza Sahib-i Ata Camii ve Külliyesi 
ziyaretimiz ile başlıyoruz.Daha sonra İnce Minare ,Sadrettin Konukevi Camii ve Türbesi,Mevlana Dergahının 
aşçısı Ateşbazı Veli Türbesi ziyaretini yaparak öğle yemeği için restaurantımıza geçiyoruz.Öğle yemeği 
Konya’nın yöresel  lezzeti  fırın kebabı olacak(ekstra)(Bamya çorbası+Fırın 
Kebap+Ezme+Turşu+Ayran+Su+Tatlı)öğle yemeğinin ardından Tarihi Meram Bağları bölgesinde bulunan 
Tarihi Meram Köprüsü yanında bulunan  Akyokuş Tepesine çıkarak çay ve fotoğraf molası veriyoruz.Alışveriş 
için serbest zaman sonrası İstanbul’a hareket ediyoruz ve geceyarısından sonra İstanbul’a ulaşıyoruz.Başka 
bir turumuzda görüşmek dileğiyle sizlerle vedalaşıyoruz.

Tek kişi ve çocuk ücretleri
Belirtilen ücretler  kişi başı olup tek kişi konaklayacaklar 90 TL fark ödemelidir. 0-3 yaş çocuk otobüste koltuk   almadığı takdirde 
ücretsizdir.Koltuk   talep edildiği takdirde 0-3 yaş çocuk için koltuk ücreti 100 TL acentaya ödenmelidir.3-12 yaş çocuk içinde 80 TL 
ile zorunlu ücretler acentaya ödenmelidir.

TUR ÜCRET  İNE DAHİL OLAN HİZMETLER
Ulaşım
 Yurtiçi Seyahat sağlık sigortası. 
 İbis otel v.b otellerde yarım pansiyon konaklama
Otelde 1 sabah kahvaltısı ve 1 akşam yemeği
Araç içinde  ikramlar
Tüm çevre gezileri
28 yıllık tecrübe,Dostluk ve Güleryüz
Tur katılım sayısı 27 Kişi  ye kadar 28 kişilik küçük lüks otobüs  ile; 28 kişi ve üzeri katılımlarda 46 kişilik lüks otobüs  ile ulaşım

TUR ÜCRET  İNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
Rehberlik ve acente asistanlık bedeli,milli park girişleri , otoban ücretleri ,Sema gösterisi bileti (akşam seansı) için acentaya 110TL 
ödeme  olup zorunludur, kayıt işleminiz ile birlikte  acenteye ödenmelidir



Yemekler de alınacak ekstra içecekler
Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar.
Müze girişleri,konukevi giriş ücretleri  vb

Rezervasyon Detaylar  ı
a-Kod alım işleminizi takiben info@alibabatour.com a Kupon Kodlarınız ile Rezervasyon Yaptırabilirsiniz. Yaptırmış olduğunuz 
rezervasyon  sonucunda kişisel mail adresinize Tur Kayıt formunuz  gönderilecektir.Tur Kayıt formu tarafınıza ulaştıktan sonra çıktısını 
alarak faks numarasına imzalanarak gönderilmek zorundadır. Tarafımıza imzalı olarak ulaşmayan sözleşme sahibi turumuza katılım 
sağlayamaz.
b- Tarafınıza gönderilen Tur Kayıt formunun  çıktısını tur esnasında yanınızda bulundurmanız zorunludur.
c-Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler eksik verildiği takdirde 
oluşabilecek olası aksiliklerde Ali Baba Tour Sorumlu tutulamaz.
d-Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz.

Rezervasyon iptali , de  ğişiklik ve tur programının uygulanması
Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -7-  gün öncesinden Yurt dışı turlar da ise 10 Gün 
öncesinden acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla yükümlüdür aksi takdirde fırsat kodları kullanılmış 
sayılacaktır.Bayram ve Resmi tatil dönemi turlarında ise bu süre Yurt içi ve Yurt dışı turlar da  14 gündür. Uçaklı Turlarda ise 
rezervasyon sonrası iptal  ve değişiklik talepleri kabul edilmeyip fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır.
Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergahta ve tur programda 
değişiklik yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını saklı tutar.Konaklamalı turlar da 
hareket tarihinden önce 3 gün, günübirlik turlar da ise 2 gün önceden acente misafirlerine bildirimde bulunur.
Acente rehberi gerek duyulan hallerde tur programının akışını daha verimli hale getirebilmek amacı ile gezilecek yerlerin 
güzergahında yoğunluğa göre yol güzergahında ve geçilmesi planlanan sınır kapılarında değişikliğe gidebilir.


