
 
 

 

 

MUDANYA-TRİLYE-BURSA-CUMALIKIZIK  (340 KM)  

 

07.30 Harbiye Radyo evi önünden hareket.  

08.30 Eskihisar’dan Feribotla Topçulara geçiş yaklaşık 30 dakika  

09.00 Topçular’da Feribottan iniş ve otoban üzerinden Orhangazi, Gemlik üzerinden  

10.00 Mudanya’ya varış 90 km  

Mudanya tarihi bakımından MÖ 7,ci yüzyıllara dayanır ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi 

bakımından da çok önemli bir ilçemizdir. Mudanya’da göreceğimiz ve gezeceğimiz 

yerler 19.yy sonlarında Rus asıllı Alexander Ganyanof’a ait olan ve Osmanlı 

devletinin yok oluşunun başladığı  Mondros Mütareke Evi’ni göreceğiz, Osmanlı 

Mimarisinin en güzel ev örneklerinden olduğu kabul edilen Tahir Paşa Konağı 

gezeceğimiz yerler arasında. 

11.45 Mudanya’dan ayrılıyoruz. 12 km yaklaşık 25 dakika sürecek olan bir yolculuk 

sonunda masmavi denizi yem yeşil doğası ile Eski Rum yerleşim merkezi olan 

Trilye’ye (Zeytinbağı) gidiyoruz.  

12.00 Trilye’de Fatih Camii, Kemerli Kilise, Eski kilise şimdi ise Dündar Evi, Eski 

Papaz Okulu olan Taş Mektep gezilecek yerler arasındadır. 

13.30 Bursa’ya (41 km) doğru yola çıkıyoruz.  

14.30 Meşhur Ulu Camii, Osman ve Orhan Gazi Türbeleri, Tophane meydanı ve 

Koza Han (İpekhan) gezilecek. 

Bursa’da Öğle yemeği molası. Önerimiz İskender Kebabı Yeşil Cami ve Türbesi 

yanındaki Hünkar Restaurant.  

16.30 Bursa şehir merkezinden ayrılıyoruz. Ve Uludağ eteklerinde kurulu bulunan 

tarihi Cumalıkızık’a doğru hareket ediyoruz.  

17.00 Cumalıkızık’da tarihi Osmanlı evlerinin olduğu, dünya’nın en dar sokakları 

arasında yer alan sokakları ve kaldırımsız, Arnavut taşlı sokakları ile hem gezecek 

hem de köy meydanından yöresel ürünler (ekmek, dağ çileği, tarhana) alış-veriş 

yapma olanağı bulacağız.   

18.00 de İstanbul’a hareket.  Orhan Gazi Köprüsünden geçerek  yaklaşık 20.30 

civarlarında varış ve gezimizin sonu 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ÜCRET : 130.00 TL Kişi min (14 kişi) 

 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ 

 Programda belirtilen tüm çevre gezileri  
 Kulaklık sistemi.  
 Deneyimli Folktur Rehberlik Hizmetleri 
 Milli park, müze ve ören yeri giriş ücretleri, otopark, köprü ve otoyol ücretleri 

 D2 Belgeli Kültür ve Turizm Bakanlığı vasıflarına uygun özel araç ile 
transferleriniz 

 Seyahat sigortası 
 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER  
 Tur esnasında yapılan kişisel harcamalar 
 Bursa’daki öğle yemeği ücreti 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSULAR 
 Programda yürüyüş olacaktır. Bunun için araç inişlerinde yanınızda bulunması 

gereken ihtiyaçlarınızı alınız. 
 Camilere girerken yanınızda baş örtüsü, ve şal olmalıdır.  
 Mevsim koşullarını düşünerek  giyinmenizi tavsiye ediyoruz.  (Mont, 

yağmurluk, şapka vb.) 
 Ellerinizin boş olması amacıyla yanınıza küçük bir sırt çantası, ya da bel 

çantası almanız önerilir. 
 Fotoğraf/video çekiyorsanız yeterince CD kart ve  yedek pilinizi almanızı 

hatırlatmak isteriz. .  
 Rehber duruma göre (trafik, hava koşulları) program akışını değiştirebilir. 

REZERVASYON / İPTAL / İADE KOŞULLARI: 
 Rezervasyon için turun tüm bedelinin ödenmiş olması gerekmektedir. 
 Turun başlangıç tarihinden 5 iş gün öncesine kadar yapılan iptallerde ücretin 

tamamı iade edilecektir. 
 Tur başlangıç tarihinden 4 iş günü ile son 2 iş günü arasında gerçekleşen 

iptallerde tutarın %55’i iade edilir. 
 Turun başlangıç tarihinden önceki 48 saatten daha kısa sürede gerçekleşen 

iptallerde herhangi bir geri ödeme söz konusu değildir. 
 

 

 


