
 

  



 
 

 

 

ESKİŞEHİR TURU (1 GECE KONAKLAMA) 

23.11.2019 CUMARTESİ 

 
Jolly Tur 'un konforlu otobüsleri ile yaptığımız yolculuk sonrasında, öğle saatlerinde Unesco 

tarafından 2013 yılında Türk Dünyası’nın Kültür Başkenti ve Somut Olmayan Kültürel Miras 

Başkentliği ünvanı almış olan Eskişehir’e ulaşıyoruz. Frigyalılar döneminde çok önemli bir 

yeri olan ve Anadolu’da ilklerin kenti olarak adlandırılan Eskişehir'e vardığımız anda 

öncelikle Anadolu'daki ilk havacılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Eskişehir’de tarihçesi 

milli mücadele dönemine dayanan savaş uçaklarının sergilenmekte olduğu Havacılık Parkını 

ziyaret ediyoruz. Sonrasında öğle yemeği için sizlere Kırım kültürüne ait yöresel lezzetlerini 

sunmak istediğimiz Kentpark’ta bulunan restoranımıza geçiyoruz. Rehberimizin 

anlatımlarıyla birlikte size kendinizi Akdeniz sahillerinde gibi hissedecek olduğunuz Türkiye’ 

deki ilk ve tek yapay plajın bulunduğu Kentpark’ı geziyoruz. Burada geçirecek olduğumuz 

hoş dakikaların ardından turumuza İngiltere‘nin Başkenti Londra‘daki Convert Garden’da 

gibi hissetmenizi sağlayacak farklı bir atmosferinin bulunduğu Haller Gençlik Merkezi ile 

devam ediyoruz. Buradaki serbest zaman ve geçirecek olduğumuz keyifli dakikaların 

ardından Eskişehir’de hayatın aktığı yer olarak bilinen Köprübaşı mevkiine doğru yol 

alıyoruz. Buraya ulaştığımız anda taşımış olduğu alüvyonlar sayesinde bereketli Eskişehir ve 

çevresinin ovalara sahip olmasını sağlayan ve iki merkez ilçeyi birbirinden ayıran Sakarya 

Irmağının en uzun kolu olan Porsuk Çayını görüyoruz. Bu büyüleyici manzara eşliğinde bize 

kendimizi Venedik’te gibi hissettirecek Porsuk çayının kıyısında serbest zaman veriyoruz. 

(Hava koşulları ve mevsimsel olarak suyun durumu uygun olduğu durumlarda) Serbest 

zamanda dileyen misafirlerimiz tekne turuna katılabilirler. Turumuza bütün parçaları 

Anadolu’da Türk mühendisler tarafından belirli bir süre içinde üretilip bir araya getirilen 

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim Arabasını görmek için Tülomsaşa ulaşarak devam 

ediyoruz. Rehberimizin anlatımlarıyla birlikte eski günleri hatırladıktan sonra günün 

yorgunluğunu atmak için güzel bir manzara eşliğinde kahvelerimizi yudumlayıp 

fotoğraflarımızı çekip güzel dakikalar geçirmek için günün son gezi noktası olan Eskişehir in 

en yüksekte bulunan bölgesi Şelale Park’a varıyoruz. O güzel manzarayı seyre doyamazken 

yapacak olduğumuz güzel bir yürüyüşün ardından Şelale Park’tan ayrılıyoruz. Turumuzun ilk 

gününü burada noktalıyor ve dinlenmek için otellerimize geçiyoruz. Konaklama otelimizde. 

yemek sonrasında dışarıya çıkmak isterseniz Barlar Sokağını görüp, İstanbul’un İstiklal 

Cadde’sine benzetilen Doktorlar Caddesinde keyifli bir yürüyüş yapıp, Porsuk Çayı 

kenarındaki cıvıl cıvıl mekanlarda oturup bir şeyler içmenizi tavsiye ederiz. Konaklama 

otelimizde. 

 
Kahvaltı: Güzergaha bağlı uygun bir noktada alınır. (Ekstra) 

Öğle Yemeği: Toyga Çorba, Balaban Köfte, Salata 

Akşam Yemeği : Tur ücretine dahil olarak açık büfe veya set menü şeklinde otelde alınıyor. 
 
 
 



  
 
 
 
 

 

24.11.2019 PAZAR 
 

Sabah otelimizden ayrılıyoruz. Sonrasında Odunpazarı’nın kalbini oluşturan Mimar 

Sinan'dan önceki Mimar Acem Ali'nin yapmış olduğu Kurşunlu Külliyesi’ni ve içerisindeki 

önemli yapıları görüp rehberimizin anlatımlarıyla birlikte içerisinde bulunan 17. yy'da 

Eskişehir in Beyaz Altını olarak adlandırılan Lületaşı Müzesini geziyoruz. Bölgeye has Met 

Helvasının tadına bakmak için kısa bir mola veriyoruz. Odunpazarı ilçesinin simgesi olan 18. 

yy konut mimarisine ev sahipliği yapan Tarihi Odunpazarı Evlerini görebilmek için bölgede 

ilk olarak restorasyonlarının yapıldığı Beyler Sokak, Arif Bey Sokak, Işıklar Sokak ve Koca 

Müftü Sokağı sırasıyla gezip, bu güzel sokaklarda dolaşırken el emeği ile yapılan 

Lületaşından ve cam Sanatlarından alışverişlerimizi yapıyor, sevdiklerinize hediyeler almanız 

için fırsat yaratıyoruz. Müze turumuza Türkiye de ilk ve tek olan her ikisinde de ciddi bir el 

emeği ve zamanın harcandığı güzel sanatların en güzel iki farklı dalına sahip olan Yılmaz 

Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi ve Çağdaş Cam Sanatları Müzesini gezerek 

başlıyoruz. Ardından rotamızı hem kahve molası vermek hem de arzu eden misafirlerimiz 

için alışveriş yapabilecekleri Odunpazarı’nın ilk kurulduğu dönemde, çevre köylerden gelen 

pazarcıların atlarıyla birlikte konakladıkları Atlıhan El Sanatları Çarsısına çeviriyoruz. Burada 

alacak olduğumuz serbest zamanının ardından Odunpazarı turumuzu tamamlayıp, öğle 

yemeğimizi almak için Kırım Mutfağına doğru yola çıkıyoruz. Yemek sonrası Tur 

programımıza Eskişehir’in En Büyük Parkı olan Sazova Bilim ve Kültür Parkı ile devam 

ediyoruz. Sazova parkı sınırları içinde size verilecek olan serbest zaman diliminde vaktinizi 

dilediğinizce değerlendirebilirsiniz. Kendinizi Disneyland da gibi hissettirecek olan Masal 

Şatosu sizi bu parka hayran bırakacak. Nuhun Gemisini görüp,17. Yy da Atlas Okyanusunu 

ilk defa geçen My Flower adlı korsan gemisinin birebir aynı ebatlarında yapılmış olan Korsan 

Gemisini gezebilirsiniz. Misafirlerimiz parkta alacak oldukları serbest zaman diliminde arzu 

ederlerse park içerisindeki tren istasyonlarında bekleyip Alman yapımı olan Dekovel 

(nostajik tren) ile park içerisinde 15 dk. sürecek olan panoramik bir tur (ücretsizdir) 

yapabilirler. Ayrıca Türk Dünyası Şaheserleri Parkı (Minicity), Sualtı Dünyası ve hayvanat 

bahçesini de ziyaret edebilirsiniz. (Sazova Bilim ve Kültür Parkı sınırları içerisinde gezip 

görmek istediğiniz tüm bu bölümlerin giriş ücretleri ekstradır) Burada geçirecek olduğunuz 

unutulmaz dakikaların ardından Eskişehir tur programımızı tamamlayıp, yol üzerinde alacak 

olduğumuz molaların ardından İstanbul'a ulaşıyor ve bir başka turda görüşmek üzere siz 

değerli konuklarımızla vedalaşıyoruz. 

 
Kahvaltı: Tur ücretine dahil olarak otelde alınır. 

Öğle Yemeği: Ciğbörek, Salata, Ayran 

Akşam Yemeği: Dinlenme tesisinde serbest menü fiyatları geçerlidir (Ekstra) 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

DAHİL OLAN HİZMETLER 
 

Otellerde 1 gece yarım pansiyon konaklama yapılır. 

Otellerde 1 açık büfe veya set menü sabah kahvaltısı verilir. 

Otellerde1 gece açık büfe veya set menü akşam yemeği verilir.(1 adet alkolsüz içecek dahil) 

Lüks Araçlar İle Ulaşım (Kişi sayısına göre araç detayları aşağıda yer almaktadır.) 

Rehberlik Hizmetleri 

Jolly Tur Otobüs İçi İkramları 

Jolly Tur Güvencesi 

1618 No’lu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası 

 
DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 
Programda Belirtilen İlk Gün Sabah Kahvaltısı 

Programda Belirtilen Son Gün Akşam Yemeği 

Tüm Öğle Yemekleri 

Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler 

Müze Kart (Rezervasyon sırasında eklenebilir. Turizm ve Kültür Bakanlığına bağlı müzelere 

girişlerde gereklidir.) 

Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar 

Tüm Özel Harcamalar 

Ek Hizmet Bedelleri (Müze ören yeri girişleri, Özel İdare ve belediye işletmeleri vb.) 
 
 
 

 
Tesis Adı 

 
2 Kişilik 

Oda’da kişi 

Başı 

 
Tek Kişilik 

 
3. Kişi 

 
0-6 Yaş 

Çocuk 

 
7-12 Yaş 

Çocuk 

ANEMON 

ESKISEHIR OTEL 

 
435.00 TL 

 
550.00 TL 

 
420.00 TL 

 
270.00 TL 

 
385.00 TL 

 

Örnek Hesaplama 

 
1 Yetişkin + Çocuk = 2 Yetişkin Fiyatı 

2 Yetişkin + 1 Çocuk = 2 Yetişkin + Çocuk Yaşı Fiyatı 

2 Yetişkin + 2 Çocuk = 2 Yetişkin + 3.Kişi Fiyatı 
 
 

DETAYLI BİLGİ VE KAYIT İÇİN İLGİLİ BİRİM; MUHASEBE DEPARTMANI. 
 
 
 
 


