
 

 

ESKİŞEHİR TURU 
1.GÜN (ÇANAKKALE) 

    Sabah 07.00’de Bakırköy Ömür Plaza, 07.30’da Mecidiyeköy Katlı Otopark,08.00’de Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden 
hareket ederek Eskişehir yolculuğumuz başlıyor. Yol üzerinde alacağımız kahvaltıdan sonra yolcuğumuz devam ediyor. 
Yaklaşık 5 saatlik yolculuk sonrası Eskişehir’e ulaşıyoruz. Eskişehir’de ilk durağımız Hava Müzesi oluyor. Hava Müzesi’nde 
askeri personelin anlatımları eşliğinde Kıbrıs Hava Harekâtında ordumuzda görev almış uçakları ve havacılık ile ilgili 
ekipmanları görüyoruz. Hava Müzesinden ayrılıp Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan Devrim Arabasını görmek için 
Tülomsaş’a gidiyoruz. Rehberimiz anlatımından sonra Eskişehir’in meşhur yemeği olan Çiböreği yemek için restoranımıza 
geçiyoruz. Yemeğimizi yedikten sonra Sazova Bilim ve Kültür Park’ına gidiyoruz. Bu parkta bulunan Türkiye’nin ünlü çeşitli 
minarelerinin ve kulelerinden oluşan, içinde masal kahramanlarının yer aldığı Masal Şatosu’nu ve birebir orjinal Korsan Gemisini 
geziyoruz ve konaklama ve akşam yemeği için otele hareket ediyoruz. Otele yerleşme. Akşam yemeği otelde.  

 
2.GÜN (ESKİŞEHİR) 
   Otelde alınan kahvaltı sonrası Odunpazarı Evleri bölgesine hareket ediyoruz. İlk durağımız Cumhuriyetin kuruluş yıllarına 
ait resim, makale, gazete vb. belgelerin ve o dönemki sosyal hayata ait eşyaların sergilendiği Cumhuriyet Tarihi Müzesi’ni 
rehberimizin anlatımları ile geziyoruz. Daha sonra Osmanlı mimarisinin restore edilip yaşatıldığı cumbalı Odunpazarı 
Evleri’ni görüyoruz. Bu tarihi dar sokaklarda gezerken rengarenk evlerin arasında fotoğraflarımızı çekiyoruz ve Kurşunlu 
Külliyesi’ne geçiyoruz. İmarethanesi Mimar Sinan tarafından yapılan Kurşunlu Külliyesi’ni ve Külliye içinde bulunan Lületaşı 
Müzesi ve Cam Sanatları Atölyesi’ni geziyoruz. Çeşitli ihtiyaçlar ve mola için serbest zaman. Serbest zaman sonrası Atlıhan 
El Sanatları Çarşısı’na hareket. Çarşı’da çeşitli el sanatları atölyeleri ve satış mağazaları mevcuttur. Hediyelik eşyalarınızı 
buradan temin edebilirsiniz. Daha sonra Porsuk Çayı’na hareket ve serbest zaman. Serbest zaman içerisinde Eskişehir’in 
modern ve mistik sokaklarında gezebilir ve Porsuk Çayı’nda düzenlenen tekne turlarına katılabilirsiniz. Serbest zaman 
sonrası Kentpark’a hareket. Kentpark’ta yapay sahil gördükten sonra İstanbul’a hareket. Başka bir tur programında 
görüşmek üzere 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) 

359 TL ÜCRETSİZ 239 TL 

 
  

 

  


