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GELİBOLU-BURSA-ESKİŞEHİR GEZİSİ 

18 EKİM 2019 CUMA Yola Çıkış 

 

1.GÜN: 19 Ekim 2019 CUMARTESİ 

17.OO’da Ordu’dan Gelibolu yarım adasına dogru yola cıkıyoruz İstanbul-Silivri-Tekirdağ yolu üzerinden 
Geliboluya varıyoruz,ilk olarak kahvaltımızı alıyoruz sonrasında tarihi yarım ada gezimiz başlıyor, İlk 
durağımız Bigalı köyü daha sonra  Arıburnu ve Anzakların çıkarma yaptığı koyu ziyaret edip, Hemen 
ardından Mehmetçiğe Saygı Anıtı ve Kanlı Sırt bölgesini araçta anlatarak, 57. Alay Şehitliğine 
gidiyoruz. Atatürk'ün gözetleme yeri, saatinin parçalandığı yer,siperlerin ve Yeni Zellanda 
anıt ve mezarlıklarınında de bulunduğu Conkbayırı'nı gördükten sonra öğle yemeği için mola 
veriyoruz.Yemekten sonra turumuzun öğleden sonraki kısmında; Şehitler Abidesi, Morto Koyu, 
araçtan Panoramik Fransız anıtı, Seddülbahir Köyü, Seddülbahirdeki Özel 1915 Savaş Malzemeleri 
Müzesini ve Yahya Çavuş Anıtını ve şehitliğini ziyaret ediyoruz. Rehberimiz Ertuğrul koyu çıkartma 
muharebelerini ve İngilizlerin River Clyde gemisinden Truva atına benzer çıkartmasına Türk askerinin 
muhteşem savunmasını anlatıyor, daha sonra Şahindere Hastane şehitliğine geçiyoruz, buradaki 
bozulmadan kalan gercek şehitlik ve mezarları ziyaret ettikten sonra dillere destan Seyit 
onbaşı hikayesini seyit onbaşı anıtında dinliyoruz, akabinde Mecidiye ve Namazgah 
tabyalarının ziyareti ve Kilitbahir kalesinin anlatımlarından sonra Bandırma’da konaklama yapacağımız 
otele doğru hareket ediyoruz.Akşam yemeği otelimizde olacaktır. 

 

 

2.GÜN: 20 Ekim 2019 PAZAR 

Sabah kahvaltısının ardından Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti çarşıları, camileri ve türbeleriyle hala 

geleneğini korumuş kentimiz  Bursa’ya doğru yola çıkıyoruz. Gezimizin ilk durağı Bursa'nın panoramik 

görüntüsünün en iyi izleneceği yer olarak bilinen Tophane. Ramazan ayında iftar vaktini bildiren topun 

buradan atılmasından dolayı Tophane adını alan mevkide, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey ile 

devletin ikinci sultanı Orhan Bey'in türbeleri, İstiklal Savaşı Şehitleri Anıtı ve 1906 yılında yapılmış altı 

katlı Bursa Saat Kulesi gezilerini yapıp, Türk İslam mimarisinin en önemli eserlerinden Ulu Cami’ye 

gidiyoruz. Kapalı namaz kılma alanı bakımından Türk tarihinde yapılan en büyük cami özelliğine sahip, 

Ulu cami’yi gezdikten sonra, Bursa’nın meşhur İskender Kebabı’nı tatmak üzere restoranımıza 

geçiyoruz. Öğle yemeğinden sonra gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırasıyla Türkiye'nin 

tek ipek çarşısı Koza Han, (Pazar günleri kapalı) Bursa’nın 7000 yıllık bir zaman diliminde geçirdiği 

değişim ve dönüşümlerin sergilendiği Bursa Kent Müzesi, Bursa'nın en güzel anıtlarından 

olan Yesil Cami, Türk mezar anıtlarının en gösterişlilerinden biri ve Bursa'nın simgesi olmuş Yeşil 

Türbe’yi gezip rengarenk evleri, Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla beş yüzyıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık’a 

geçiyoruz. Osmanlı erken döneminin kırsal kesim sivil mimari örneklerini günümüze ulaşmayı başarmış 

olan Cumalıkızık, günümüzde de tarihsel filmlere mekan olmaktadır. Önce köyü bir uçtan bir uca 

geziyoruz. Köy meydanında köy geçmişine ait eşyaların sergilendiği Etnografya Müzesi ve Sanat 

Evi, Cin Aralığı Sokağı, (söylentiye göre dünyanın en dar sokağı) Cumalıkızık Cami, Cumalıkızık 

Hamamı, ve Zekiye Hatun Çeşmesi’ni gezip yöresel ürünlerin satıldığı tezgahlarda alışveriş için serbest 

zaman veriyoruz.Ardından bir sonraki durağımız olan ve konaklama yapacağımız Eskişehire dogru 

hareket ediyoruz.Akşam yemeğimiz otelimizde olacaktır. 

 

 

 

 

https://www.wilusa.net/tr/conkbayiri.html
https://www.wilusa.net/tr/canakkale-sehitler-abidesi.html
https://www.wilusa.net/tr/truva-nerede.html
https://www.wilusa.net/tr/seyit-onbasi-aniti-mecidiye-tabyasi.html
https://www.wilusa.net/tr/seyit-onbasi-aniti-mecidiye-tabyasi.html
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https://www.wilusa.net/tr/seyit-onbasi-aniti-mecidiye-tabyasi.html


 

ŞARKİYE MAH FATİH CAD. HATTATOĞLU İŞHANI NO:3/C ALTINORDU/ORDU 
TELEFON:0545 454 20 52-0452 225 23 52  

orfaturizm@gmail.com 

 

3.GÜN: 21 Ekim 2019 PAZARTESİ 

Sabah alınan kahvaltının ardından Eskişehir turumuz başlıyor,ilk olarak havacılık müzesini 

geziyoruz,ardından 1961 yılında 4 ay gibi kısa bir sürede üretilen ilk yerli otomobil olan 'Devrim' ile 

başlıyoruz.1961'de bahçesinde bulunduğu fabrikada üretilen araç burada sergilenmektedir.Daha sonra 

Eskişehir'in tarihi ilçesi olan Odunpazarı'na geçiyoruz. Eskişehir'in simgesi haline gelmiş kendine has 

mimarisi ve rengarenk evlerin,sokakların içinden geçerek dünya üzerinde bir tek burada çıkarılan 

Lületaşı Müzesini gezip alışverişimizi yapıyoruz. Ardından rengarenk Odunpazarı Evleri'nin arasından 

geçip Atlıhan'a ulaşıyoruz. Odunlarını pazarlamaya gelen tüccarların kendilerine ve atlarına ait dinlenme 

yeri olan Atlıhan günümüzde el sanatları çarşısı olarak hizmet vermektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde 

bulunan ' Madam Tussaud ' müzesinin Türkiye'deki ilk örneği olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu 

Heykeller Müzesi'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın ünlü 

simalarından 160'ın üzerinde heykel göreceğiz. Daha sonrasında Kırım Tatarlarının meşhur yemeği olan 

Çibörek yiyoruz. Yemeğimizi yedikten sonra 400 bin metrekarelik alanda kurulu Sazova Bilim ve Kültür 

Parkı'na gidiyoruz.Burada Nostaljik Trenden, Korsan Gemisine, Masol Şatosuna, Su Altı Dünyasından 

Bilim Deney Merkezine, Miniatürkten Nasreddin Hocaya bir yolculuk için serbest zaman veriyoruz. 

Türkiye'nin Amsterdam'ı ya da Venedik'i gibi yakıştırmaları yapılan Porsuk Çayı üzerinde Tekne 

Turu(ekstra) ile şehrin ortasında yolculuk yapıyoruz. Köprübaşın'da teknemizden inip alışveriş için 

serbest zaman veriyoruz.Serbest zamanımızın ardından Her tarafı mitolojik heykellerle donatılmış 

Eskişehir'in ayrı bir sayfiye yeri olan Kent Park'a gidiyoruz. Bozkır ortasında plaj olur mu sorusunun 

cevabını burada gözlerimizle görüyoruz. Fotoğraflamadan sonra Ordu’ya doğru yola çıkıyoruz. 

 

 

• ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

➢ ULAŞIM MASRAFLARI 

➢ OTEL KONAKLAMALARI(SABAH VE AKŞAM YEMEKLERİ DAHİL) 

➢ İLK GÜN ALINAN KAHVALTI 

➢ REHBERLİK HİZMETİ 

➢ FERİBOT ÜCRETİ 

➢ ZORUNLU TÜRSAB  SEYAHAT SİGORTASI 

 

• ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

➢ KİŞİSEL HARCAMALAR 

➢ ÖĞLE YEMEKLERİ 

➢ MÜZE ÖREN YERİ GİRİŞ ÜCRETLERİ 

➢ TEKNE TURU 

 

 

GEZİ ÜCRETİ KİŞİ BAŞI 750 TL 
  


