
 

 

EDİRNE TURU 
     Sabah 06.00’da Kadıköy Evlendirme Dairesi önü,06.30’da Mecidiyeköy Katlı Otopark önü, 07.00’de Bakırköy Ömür Plaza 
önünden hareket ederek Edirne’ye hareket ediyoruz. Lüleburgaz’da kahvaltı molası. Yaklaşık 3 saatlik yolculuk sonrası 
Edirne’ye ulaşıyoruz. Edirne’de ilk olarak Buçuklutepe’yi geziyoruz. Rehberimiz Buçuklutepe’nin hikâyesini anlattıktan sonra 
Balkan Savaşları sırasında savunma görevi gören Tabyalardan müzeye çevrilmiş olan Kıyık Tabya. Tabya'da bulunan  Şükrü 
Paşa Anıtı ve Balkan Savaşı Müzesi'ni ziyaret ediyor ve o dönemlerde yaşanan sıkıntıları daha yakından görme imkânı 
buluyoruz. Buradaki gezimizi tamamladıktan sonra, görkemiyle insanı büyüleyen Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye 
Camii’ne hareket ediyoruz. Dünyada bir eşine rastlanmayan mimari niteliği bulunan bu camiyi gezdikten sonra öğle yemeği 
için mola veriyoruz. İsteyen misafirlerimiz Edirne’nin meşhur Ciğer Tava’nın tadına bakabilirler. Üç Şerefeli Camii'yi ziyaret 
ediyoruz. Yol üzerinde Peykler ve Saatli Medreseyi’de görüyoruz. Edirne'nin ünlü badem ezmesi, meyve sabunları, süs 
süpürgelerini bulabileceğimiz Ali Paşa Çarşısı’nı geziyoruz. Daha sonra aracımızla Sarayiçi'ne hareket ediyoruz. Eski Saray 
Kalıntıları, Kırkpınar Er Meydanı, Adalet Kasrı, Kanuni (Saray) Köprüsü ve Fatih (Bönce) Köprüsü , Sarayiçi Balkan Şehitliği'nin 
bulunduğu ve Tunca'nın ayrılan iki kolu arasında yer alan Sarayiçi'ni gezdikten sonra II. Beyazıt'ın inşa ettirdiği ve içinde 
cami, medrese, bimarhane, tabhane ve aşevinin bulunduğu II.Bayezid Darüşşifası 'na geçiyoruz. Avrupa Birliği'nden ödül 
alan Tıp Tarihi Müzesi'ni de içine alan Külliye'yi gezdikten sonra II.Bayezıd Köprüsü , Yalnız Göz Köprüsü , Tunca 
Köprüsü ve Meriç Köprüsü üzerlerinden geçerek Karaağaç 'a ulaşıyoruz. Günümüzde Trakya Üniversitesi Rektörlük binası 
olarak kullanılan Tren Garı, Lozan Anıt ve Müzesi’ni gezdikten sonra gezimizi tamamlıyor ve İstanbul’a hareket. 
ÜCRETE DÂHİL HİZMETLER  

• Sabah Kahvaltısı (Serpme Kahvaltı) 
• Lux ve Klimalı araçlar ile ulaşım 
• Müze, Ören Yeri ve Milli Park Giriş Ücretleri 
• Profesyonel Rehberlik Hizmeti 
• Seyahat Sigortası 
• Araç İçi İkramlar 

 
ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER  

• Öğle Yemeği 
• Programda belirtilmemiş aktiviteler 
• Yemeklerde menüde belirtilmeyen içecek ve yiyecekler 
• Bahşiş ve diğer şahsi harcamalar 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#sukru-pasa-aniti-ve-balkan-savasi-muzesi
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#sukru-pasa-aniti-ve-balkan-savasi-muzesi
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#selimiye-camii
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#selimiye-camii
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#uc-serefeli-camii
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#kanuni-saray-koprusu
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#fatih-bonce-koprusu
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#sarayici-balkan-sehitligi
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#edirne-iibayezid-darussifasi
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#edirne-iibayezid-darussifasi
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#iibayezid-koprusu
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#yalniz-goz-koprusu
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#ekmekcizade-ahmet-pasa-tunca-koprusu
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#ekmekcizade-ahmet-pasa-tunca-koprusu
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#meric-mecidiye-koprusu
https://travelterminal.net/edirne-gezi-rehberi#lozan-anit-ve-muzesi


 

 

 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.  
• 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) 

169 TL ÜCRETSİZ 109 TL 

 


