
 

 

 

Tur Tarihleri Her Pazar Yaz Boyu  

07 - 14 - 21 - 28 Nisan  

09-16-23-30 Haziran 

07-14-21-28 Temmuz 

04-11-18-25 Ağustos  

ARAÇ KALKIŞ VE HAREKET SAATLERİ 

06:00 - İncirli Dilek Pastahanesi Önü 

06:30 - Mecidiyeköy İETT Durakları 

07:00 - Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 

07:15 - Kartal Köprüsü (Ankara yönü) 

07:30 - Çayırova McDonald's Önü 

08:15 - İzmit Halkevi Durağı 

09:00 - Sakarya Alpet Durağı 

FİYATA DAHİL HİZMETLER 

Gidiş - Dönüş Ulaşım 

Rehberlik Hizmeti 

Milli Park Giriş Ücreti 

Araç İçi Kahvaltı Paketi 

Araç İçi İkramlar 

Seyahat Sigortası 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

Kişisel Harcamalar 



Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri 

Öğle Yemeği 

TUR PROGRAMI 

Belirtilen yerlerdeki buluşmamızın ardından katılacak misafirlerimiz ile otobüs içi kahvaltı paketi ve 
içecek ikramları eşliğinde Adapazarı - Pamukova - Bozüyük güzergâhını takip ederek Eskişehir`e 
gidiyoruz. İlk durağımız Sazova Bilim Parkı olacak. Burada Masal Şatosu, Korsan Gemisi, Nuh`un 
Gemisi gezilecektir. (EKSTRA, Sazova Parkı'na giriş ücretsizdir, şato ve gemilere giriş ortalama 2-
3 tl gibi bir fiyattır.) ardından Tülomsaş Fabrikası'nın bahçesinde sergilenen bej renkli olan Devrim 
arabasını ziyaret ediyor ve fotoğraflarımızı çekiyoruz. 

Buradaki gezimizin ardından Eskişehir'in ilk yerleşim yerini oluşturan Osmanlı Dönemi'nden kalma 
tarihi evlerin bulunduğu meşhur Odunpazarı`nı gezmeye başlıyoruz. Odunpazarı gezimizin 
ardından Çağdaş Cam Sanatları Müzesi gezimize başlıyoruz; Müze, Türkiye`nin ilk cam sanatları 
müzesidir. Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi ve Cam Dostları Grubu'nun işbirliği ile 
kurulmuştur. Müzede 42 cam sanatçısının eserleri sergilenmektedir. 

Buradan sonra öğle yemeğimizde (Ekstra) meşhur Çibörek’in tadına bakmak için serbest zaman 
veriyoruz. Sonrasında Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'e kazandırdığı Balmumu Heykel Müzesi’ni 
gezmek isteyen misafirlerimiz için serbest zaman veriyoruz. Ardından Kurşunlu Camii ve Külliyesi, 
Lületaşı Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı gezilerinden sonra son durağımız ise Porsuk Çayı 
olacak. 

Burada vereceğimiz serbest zamanın ardından İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Bozüyük - 
Adapazarı üzerinden akşam saatlerinde İstanbul'a dönüyoruz. Siz sayın misafirlerimizi bir sonraki 
Miki Travel organizasyonunda görüşmek üzere sizleri aldığımız noktalara bırakarak vedalaşıyoruz. 

MÜZE VE ÖREN YERİ GİRİŞ ÜCRETLERİ 

Rehberimiz gerekli gördüğü taktirde programın tamamını uygulamak koşuluyla tur akışında 
değişiklik yapma hakkına sahiptir. Özel işletme giriş ücretleri, müze ve ören yeri giriş ücretleri 
misafirimize aittir. 7/12 yaş arası misafirlerimiz kimlik ibraz etmek kaydıyla öğrenci ücreti 
ödeyeceklerdir. Tura iştirak eden müzelere girmek isteyen tüm misafirlerimiz bu ücreti ödemekle 
yükümlüdür. 

ÖNEMLİ BİLGİ 

Tur esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Lütfen ısrarcı olmayınız. 

Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından belirtilen saatlerde hareket eder, hareket 
saatinden en az 5 dakika önce hareket noktasında hazır olunuz. Araçlarımız hareket saatinde 
hareket etmektedir. Geç kalan ve tura katılamayan misafirlerimiz herhangi bir hak talebinde 
bulunamazlar. 

Tura katılım tarihinden önce tur görevlisi personelin iletişim numarası rezervasyon esnasında 
vermiş olduğunuz telefon numaranıza kısa mesaj olarak gönderilecektir. Vermiş olduğunuz iletişim 
numarasının doğru olmasına dikkat edeniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafınıza aittir. 

18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura 
katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında 
kişilerin yanında bulundurulması zorunludur. 

Rehber Hava Koşulları ve olumsuz yol durumu gibi gerekli gördüğü takdirde, tüm programı 
gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile 
değiştirilebilir. 

TAVSİYELER 



Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir. 

Gece için yanınıza hırka vb. bir kıyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacağımız için dudak koruyucu 
krem ve şapka, yapacağınız alışverişler için küçük bir çanta ve tabi en önemlisi fotoğraf makinesi 
ve yedek hafıza kartı ve şarj kiti yedek batarya yanınıza almayı unutmayınız. 

REZERVASYON DETAYLARI 

Tüm Katılımcıların Ad Soyad , İletişim Numaraları , Biniş Noktaları , Katılıcakları Taihi Belirtmeleri 
Yeterlidir Kişi Başı 40 Tl kaparo İle Yerinizi Ayırabilirsiniz. Kalan Ödemeleriniz Tur Günü Araçta 
Tamamlayabilirsiniz. 

KULLANILACAK ARAÇLAR 

Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısı ve yol koşullarına göre belirlenmektedir. 

38 kişi ve üzeri Otokar Doruk Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir, 
Neoplan Tourliner-Cityliner 31 kişiye kadar lüks Otokar Sultan Maxi 27 kişiye kadar lüks Isuzu 
Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 15 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen Crafter 
araçlar kullanılır. 

 

 

 


