ESKİŞEHİR
Özel Bir Coğrafyada, Çok Özel Bir Mekanda, Çok Özel Bir Hafta Sonu

1. Gün: 13 Nisan Cuma İstanbul -Eskişehir- Odunpazarı Evleri
06.30 İncirli Boyner önü,
06.50 Taksim Akm Önü,
07.30 Kadıköy Evlendirme Dairesi önü hareketle Kocaeli-Sakarya-Bilecik yol güzergahı ile Çibörek ve Lületaşının merkezi
Eskişehir’e varış. Serbest alınan öğle yemeğini takiben Ağız Diş Sağlığı ve Eğitimi için okullara geçiyoruz. Akşam saatlerinde,
son yılların popüler gezi alanı konumundaki şehirde ilk olarak 19. Yüzyıl mimarisinin en güzel örnekleri olan kıvrımlı yolları,
çıkmaz sokakları, ahşap süslemeli, bitişik düzenli cumbalı evleri ile Odunpazarı Evlerine gidiyoruz. Burada yapılan gezi ile
tarihe bir yolculuk yapmış olacağız. Takiben otelimize geçiyor ve yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

2.Gün: 14 Nisan Cumartesi Eskişehir – Lületaşı- Frig Vadisi -Seyyid Battal Gazi
kahvaltının ardından , Cumhuriyet Tarihi Müzesi’ni gezip, 1515-1527 yılında Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Çoban Mustafa
tarafından yaptırılmış olan Kurşunlu Camii ve Külliyesini ziyaret ediyoruz. Buradaki Mevlevihane kısmında, dünyada açılan ilk
Lületaşı müzesini de görme imkanı buluyoruz. Resimlere konu olan ara sokaklardan ulaşacağımız Atlıhan Lületaşı El
Sanatları Çarşısı’nda, lületaşı ustalarının beyaz altına nasıl can verdiklerini görme, tanıma ve yaşama şansı buluyoruz.
Ardından cam sanatının eşsiz eserlerini göreceğimiz Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’ne gidiyoruz. Serbest alınan öğle yemeği
sonrasında, Friglerin dini merkez olarak seçtikleri Yazılıkaya gezimiz için hareket ediyoruz. Frig vadisi içindeki, M.Ö 8 binli
yıllara ait eserlerin yer aldığı vadide, Frig Kültürünün kale duvarları, yerleşim yerleri, kaya kabartmaları, kaya anıtları, su
sarnıçları, sunak yerleri, karlıklar, kaya mezarları, basamaklı anıtlar, nişler, antik yollar, belli belirsizde olsa günümüze
ulaşabilmişlerdir. Biz bunlar içindeki birkaç örneği görüyor ve aynı zamanda 4 ticaret yolunun da üstünde bulunmakta olan bu
yerden, adı dilden dile, ünü kuşaktan kuşağa yayılan Seyyid Battal Gazi'nin türbesinin de bulunduğu Seyitgazi ilçesine
geçiyoruz. Burada yapılan panoramik tur sonrası tesisimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama tesisimizde.

3.Gün: 15 Nisan Pazar Eskişehir-Porsuk Çayında BotTuru-İlk Türk arabası Devrim -Söğüt - İstanbul
Kahvaltının ardından Eskişehir’in en büyük parkına; Bilim Sanat ve Kültür Parkına gidiyoruz. Burada trenle yapılan panoramik
turu, Amerika’nın keşfine tanıklık etmiş Santa Maria’nın bir örneği olan Kalyon (Korsan Gemisi) tipindeki geminin gezilmesi
izliyor. Sonrasında; Eskişehir’e sahil keyfini yaşatan Kent Park gezisini yapıyoruz. Devamında Porsuk çayında bot turuna
çıkıyoruz. Köprüleri ile daha da farklı olan şehrin merkezindeki bu turu Haller Gençlik Merkezine yapacağımız ziyaret izliyor.
1930’lu yıllarda yapılmış olan hal binasının yeni hali görenleri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Burada dileyenler meşhur su
muhallebisinin tadına da bakma imkanı buluyorlar. 1961 yılında Cemal Gürsel’in talimatıyla yapılan ilk Türk arabası olan
Devrim’i görerek, 6 asır boyunca 3 kıtada hüküm sürecek Osmanlı İmparatorluğunun temelinin atıldığı Söğüt’e doğru yola
çıkıyoruz. Söğüt’te alacağımız öğlen yemeği sonrası, Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazinin Türbesini ziyaret ediyoruz.
Türbeyi çevreleyen bahçe içerisinde Ertuğrul Gazi’nin hanımı Halime Hatun’un ve oğlu Savcı Bey’in mezarları da
bulunmaktadır. Ayrıca kardeşi Dündar Bey’in, oğlu Gündüz Bey’in de aralarında bulunduğu dost ve silah arkadaşlarının
makam kabirlerinin de yer aldığı tarih yatan bu yerde verilen serbest zamanda, her yıl Eylül ayında gerçekleştirilen ve 7
asırdır aralıksız devam eden Söğüt Şenliği etkinliklerinin yapıldığı, Anadolu’nun her yerinden akın akın gelen onbinlerce insanı
ağırlayan tören alanı ziyaretimizde, Türk tarihinin önemli isimlerinin büstlerini görebilme ve fotoğraflama imkanı buluyoruz.
Kaymakam (Sait Bey) Çeşmesini görüyor ve Etnoğrafya Müzesi ziyaretimizi gerçekleştirerek İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz.

TEL: +90 212 238 51 07 • +90 212 238 51 08 • +90 212 238 39 74 FAX: +90 212 238 44 37 info@geziciyak.com

www.GeziciYAK.com

YAŞAMA ANLAM KAT

