
 
 

17.ARALIK 2019 GÜNÜBİRLİK ESKİŞEHİR TURU  

06.47 Söğütlüçeşme YHT hareket, 

06.56 Bostancı YHT hareket, 

09.55 Eskişehir tren garına varış. Burada 
bekleyen aracımızla hareket. 

11.00 Önceden aldığımız randevu ile özel 
rehber eşliğinde OMM Odunpazarı Modern 
Müze gezisi. 

12.45 Eskişehir Kurtuluş Müzesi.  Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu 
yapılan Mestanoğlu Halil Konağı’nda sizleri farklı bir sunum ile karşılıyor. 

“Burası tarihin yeniden yazıldığı, ilkleriyle her zaman kalplerdeki yerini alan 
şehirdir. 
Burası Bağımsızlık Mücadelesine İlk El Veren 
Halkın Hikayesidir.” 

13.45 Öğle yemeği. Eskişehir denince ilk akla 
gelen Eskişehir’e ilk yerleşen Kırım Tatar 
kültürünün eseri olan çibörek ve ayran gelir. 
Bunu da en iyi yapan yerlerden biride Kent 
Park içinde yer alan Kırım Cibörek’cisidir.  

15.00 Yerli üretim olarak çok zor şartlar altında yapılan ama bir unutkanlık 
sonucu yarıda kalan Devrim Arabası projesi ve hikayesi için Tümosan’ı ziyaret 
edeceğiz. 

15.45 Eskişehir Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller müzesini veya Eskişehir 
Çağdaş Cam Sanatları Müzesini ziyaret edeceğiz.  

17.00 Beyler ve Arif Bey sokaklarında yer alan Odunpazarı Evlerini yürüyerek 
dolaşacağız. Bir aşkın çeşmeye uygulandığı Gözyaşı Çeşmesini ve Eskişehir’in 
simgesi haline gelmiş Kurşunlu Külliyesi ve Lületaşı müzesini geziyoruz.  

Lületaşı, gümüş işlemeciliği geleneksel ve 
yöresel el sanatlarının üretildiği Atlıhan el 
sanatları çarşısında, Met Helva, Cevizli, 
haşhaşlı ekmek almak için serbest 
zamanımız olacak.  

19.45 Eskişehir tren garına transfer   

20.30 Eskişehir – İstanbul YHT trene biniş 
ve İstanbul için hareket  

 

 



 
 

 

ÜCRET :  
Kişi başı    : 295.00 TL (min 10 kişi) 30.11.2019 son kayıt 

  
        ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ  

• İstanbul-Eskişehir-İstanbul YHT standart tren bileti 
• Eskişehir içinde D2 belgeli turizm vasıflarına uygun araç hizmeti 
• Öğle yemeği Kırım Çibörek evinde.  (Sorba Çorba, Çibörek, Ayran) 
• OMM Müze giriş ücreti ve özel rehberler eşliğinde anlatım, ve 

programda belirtilen diğer müze girişleri 
• Zorunlu Türsab sigortası 

 
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ  

• Akşam yemek ücreti  
• Özel harcamalarınız 
• Program harici müze ve ören yeri giriş ücreti. 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR : 

• Kara İklimi Olan Eskişehir için Sonbahar aylarının bu güzel 
günlerinde olmasını dikkate almanızı Mont, Hırka, Şal vb giysilerinizi 
almanızda fayda vardır. 

• Odun Pazarı ve çevre gezisinde ve Tüm gezimizde rahat dolaşmanız 
için spor ayakkabı veya topuksuz ayakkabı bulundurmanızda yarar 
vardır.  

• Hava Değişimi ve Rakım yükselmesi nedeniyle ağız kuruluğu karşın 
dudak koruyucu kremi,  

• Alış verişleriniz için küçük spor çanta (sırt veya el) 
 

Program zamanlamasında Hava, Yol, vb... nedenlerle rehber gerekli 
gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. 

 

 


