
 

 

BURSA-İZNİK TURU 
1.GÜN  (İZNİK) 

    Sabah 05.00’de Bakırköy Ömür Plaza önü,05.30’da Mecidiyeköy Katlı Otopark önü,06.00’da Kadıköy Evlendirme Dairesi 
önünden hareket ederek yola çıkıyoruz. Yaklaşık 2 saatlik yolculuk sonrası İznik’e ulaşıyoruz. İznik Gölü manzarasında açık 
büfe yöresel kahvaltımızı yapıyoruz ve M.Ö 2500’lü yıllara dayanan Antik Çağdan günümüze kadar birçok medeniyete kucak 
açmış barındırmış, Avrupa'nın ve Asya'nın en cazibeli şehirlerinden, Hristiyan ve İslam Dünyası'nın önemli merkezlerinden 
birisi olmuş, Mitolojik ve Destansı birçok hikâyeye konu olmuş Osmanlı'ya başkentlik yapmış İznik gezimize başlıyoruz. 
Etrafı surlarla çevrili olan İznik’te şehre giriş ve çıkışlar 4 ana kapıdan sağlanıyor. İlk olarak bu 4 kapıyı (İstanbul Kapı, 
Yenişehir Kapı, Lefke Kapı, Göl Kapı) sırası ile rehberimizin anlatımları ile görüyoruz. İznik tarihi dokusunu yakından 
tanıyacağımız gezimizde, şehir içinde ilk olarak Antik Roma Tiyatrosunu geziyoruz. Eşine nadir rastlanan bu tiyatroyu 
gördükten sonra Mahmut Çelebi Camii’ni geziyoruz. Mahmut Çelebi Camii’nde göreceğiniz hat sanatı sizleri cezbedecek. 
Mahmut Çelebi Camii’den sonra şehrin 4 kapısından gelen yolların kesiştiği ve şehrin tam merkezinde olan Ayasofya 
Camii’yi görüyoruz. Eskiden Kilise olan Ayasofya Camii’yi rehberimizin vereceği bilgiler ile geziyoruz. Daha sonra İznik’in 
sokaklarındaki tarihi eserleri, medreseleri, camileri ve türbeleri keşfetmeye başlıyoruz. Sırasıyla; Hacı Özbek Camii, Eşref-i 
Rumi Camii, İznik Müzesi (Nilüfer Hatun Medresesi), Yeşil Camii, Sarı Saltuk Türbesi, Süleyman Paşa Medresesi, Çini Fırınları 
Kazı Alanı ve 2.Murat Hamamı’nı geziyoruz. Öğlen yemeğimizde İznik’in meşhur köftecisi Köfteci Yusuf’ta yiyoruz. Yemek 
sonrası İznik Gölü’ne nazır çaylarımızı yudumladıktan sonra Kırgızlar Türbesi’ni ziyaret ediyoruz. Kırgızlar Türbesi’ni ziyaret 
ettikten sonra Beştaş’ı görüyoruz ve muhteşem manzaraya sahip Abdulvahab Sancaktar Türbesi’ne çıkıyoruz. İznik Gölü’nü 
ve İznik’i seyredebileceğimiz bu tepede biraz dinleniyoruz ve Bursa'ya hareket ediyoruz.1 saatlik yolculuk sonrası Bursa'ya 
ulaşıyoruz ve otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği otelde.  

 
2.GÜN (BURSA) 
    Otelde alınan kahvaltı sonrası Osmanlı'nın ilk başkenti, medeniyetler beşiği olan Bursa turumuza başlıyoruz. Bursa denilince ilk 
akla gelen Bursa'nın simgelerinden Ulu Camii'ni ziyaret ediyor ve geziyoruz. Ulu Cami’ye ait menkıbeleri, cami içerisindeki hat 
sanatı eserlerini rehberimizin anlatımları ile dinliyor ve görüyoruz. Ulu Camii gezisi sonrası Osmanlı ve İslam Dünyasının tanınan 
isimlerinden olan Emir Sultan hakkında rehberimizin vereceği bilgiler ile kabrini ve Emir Sultan Camii'yi ziyaret ediyoruz.  Daha 
sonra Çelebi Mehmet'in (1. Mehmet) yaptırdığı Yeşil Camii ve Külliye'yi ziyaret ediyoruz. Yeşil Camii gezisi sonrası Bursa'nın 
meşhur İskender Kebabı'nı yemek için restorana geçiyoruz. Öğle yemeği sonrası Tophane'de bulunan Osmangazi ve Orhangazi 
Türbeleri'ni ziyaret ediyor ve Bursa Saat Kulesi'ni görüyoruz. Osmanlı'nın tarihi ve kültürel yapısını kaybetmemiş olan Cumalıkızık 
Köyü'ne hareket ediyoruz. 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Cumalıkızık Köyü'nün görüntüsü bizleri 
büyüleyecek. Rehberimizin yapacağı bilgilendirme sonrası serbest zaman. Cumalıkızık Köyü'nde yöresel ve organik ürünlerden 
alabilir, arnavut kaldırımlı, cumbalı evlerin olduğu dar sokaklarda stresten kargaşadan uzak zamanı umursamadan gezerek 
ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Serbest zaman sonrası İstanbul'a hareket. 2,5 saatlik yolculuk sonrası İstanbul'a ulaşıyoruz ve sizleri 
aldığımız noktalarda bırakarak bir dahaki turumuzda görüşene kadar vedalaşıyoruz.  

 

 



 

 

ÜCRETE DÂHİL OLAN HİZMETLER; 

• 1 Gece 4-5 yıldızlı Otellerde Konaklama  
• 2 Sabah Kahvaltısı-1 Akşam Yemeği-2 Öğle Yemeği 
• Profesyonel Rehberlik Hizmeti 
• Lux ve Klimalı Araçlarla Ulaşım 
• Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri 
• Seyahat Sigortası 
• Araç İçi İkramlar 

ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER; 

• Otelde alınan ekstra hizmetler (Oda Servisi, Ütü, Telefon vb.) 
• Yemeklerde alınan ekstralar (Kapalı İçecek vb.) 
• Programda ekstra olarak belirtilmiş veya belirtilmeyen aktiviteler 

AÇIKLAMA;  
•  Fiyat kişi başı olarak belirtilmiştir.  
• 0-6 yaş grubu ücretsiz,6-12 yaş grubu %50 indirim.  
•  Tur programına kesin kayıt tur bedelinin %50’si ödendiği takdirde yapılır.  
• Programa 15 gün kala ücretin tamamının ödenmesi gerekmektedir.  
• Programa 30 gün kala iptallerde kesinti yapılmadan %100 iade yapılır.  
• Programa 30-15 gün kala iptallerde %40 cezai müeyyide uygulanır.  
• Programa 15-7 gün kala iptallerde %70 cezai müeyyide uygulanır.  
•  Programa 7 günden az kala iptallerde %100 cezai müeyyide uygulanır.  
• Acente, program içerik ve standart aynı kalmak şartı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
• 0-2 Yaş çocuklara otobüste koltuk ve otel konaklamasında yatak verilmez. 6-12 yaş indirimi 2 yetişkin ile 

kalındığında geçerlidir. 
• Turlarımız otobüs, otel, tur programı ve rehberlik hizmetleriyle bir bütündür, ayrı ayrı düşünülemez. Kullanılmayan 

ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez.  
•  Rezervasyon esnasında otobüs koltuk numarası verilmez.  
•  Yeterli sayıya (MİN 16 KİŞİ) ulaşılamadığı takdirde tur hareket tarihinden 2 gün öncesine kadar HFD Turizm Seyahat 

Acentesi turu iptal etme hakkına sahiptir.  
• Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa bağlı olarak değişiklik yapılabilir. Hava muhalefeti nedeniyle ya da 

rehberinizin vermiş olduğu saatlere uyulmaması durumunda tur programında yazıldığı halde gezilemeyen yerlerden 
HFD Turizm’in sorumluluğu yoktur.  
 

ÜCRET TABLOSU 

YETİŞKİN FİYATI 00-06 YAŞ (BEBEK) 06-12 YAŞ(ÇOCUK) 

339 TL ÜCRETSİZ 219 TL 

 
  



 

 

 

  


