
BEYPAZARI

05.00 Ertuğrul Metro İstasyonu,  

05.15 Beşevler Carrefour, 

05.20 Acemler,  

05.30 Kent Meydanı noktadan hareketle

ediyoruz. 4,5 saat Yolculuk sonrasında Osmanlı mimarisinin bozulmadan kaldığı ve mimariyle birlikte 

Merkezi Halı, Kilim Dokumaları,  Gümüş Atölyeleri

Vadisi Gezisi (Mağaralar ve Türbeler gezisi

doğru İnözü vadisinde eşsiz mağaraları gözlemleme ve Selçuklu döneminden kalma türbeyi ziyaret etme 

imkânı bulacaksınız. Beypazarı gezimizi tamamladıktan so

Bursa’ya varıyoruz ve bir sonraki Pusula Turizm

Yapmadan dönmeyin; 

 Hıdırlık tepesinden Beypazarı seyri yapmadan

 Halk Eğitim Merkezinde el sanatlarının y

 Beypazarı'nın yöresel yemeklerini (tarhana, yaprak sarması, güveç, 80 katlı baklava)

 Yaşayan Müze'yi görmeden 

 Tarhana, erişte, havuç lokumu, cevizli su

 Havuç suyu içmeden, etli güveç veya kapama ye

 

TUR ÜCRETİ: 175 ₺  

Fiyata Dahil Hizmetler:  

 Lüks Araçlarla Ulaşım 

 Araç İçi İkramlar  

 Rehberlik Hizmetleri 
 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 

 Tüm Özel Harcamalar 

 Müze Ören Yeri Girişleri 

 Tüm Yemekler 

GÜNÜBİRLİK  

BEYPAZARI & İNÖZÜ VADİSİ TURU 

hareketle Araç içi ikramlarımız eşliğinde İznik – Pamukova güzergâhını takip 

sonrasında Osmanlı mimarisinin bozulmadan kaldığı ve mimariyle birlikte 

gelenekleri ve görenekleriyle Osmanlıyı yaşayan kent, 

Beypazarı’na varıyoruz. Şehrin panoramik olarak görülebildiği 

en güzel noktası olan Hıdırlık Tepesi

panoramasını izledikten sonra, 3000 esk

Beypazarı’nda gezimize başlıyoruz. 

Beypazarı Evi olan yaşayan müze

müzede etkinlikler çerçevesinde dileyenler Ebru Sanatı 

öğrenip hoca eşliğinde kendi ebrusunu yap

kurşun döktürüp bu Türk geleneğini yaşayabilirler. Adı gibi 

yaşayan, yaşatan müzeden çok keyif alacaksınız.

Gümüş Atölyeleri, Tarihi Çarşı, Alaaddin Sokak, Kent Tarihi Müzesi

Türbeler gezisi, Beypazarı Maden Suyu Fabrikası ziyareti)

doğru İnözü vadisinde eşsiz mağaraları gözlemleme ve Selçuklu döneminden kalma türbeyi ziyaret etme 

Beypazarı gezimizi tamamladıktan sonra Bursa’ya hareket ediyoruz Akşam saatlerinde 

Pusula Turizm organizasyonunda görüşmek üzere sizlere veda ediyoruz.

sinden Beypazarı seyri yapmadan 

natlarının yapılışını izlemeden 

Beypazarı'nın yöresel yemeklerini (tarhana, yaprak sarması, güveç, 80 katlı baklava) 

Tarhana, erişte, havuç lokumu, cevizli sucuk ve BEYPAZARI KURUSU almadan 

etli güveç veya kapama yemeden dönmeyin! 

 

 

Pamukova güzergâhını takip 

sonrasında Osmanlı mimarisinin bozulmadan kaldığı ve mimariyle birlikte 

gelenekleri ve görenekleriyle Osmanlıyı yaşayan kent, 

na varıyoruz. Şehrin panoramik olarak görülebildiği 

Hıdırlık Tepesine çıkıyor ve şehrin 

sonra, 3000 eski evin bulunduğu eski 

. İlk olarak örnek bir 

yaşayan müzeyi geziyoruz. Yaşayan 

müzede etkinlikler çerçevesinde dileyenler Ebru Sanatı 

öğrenip hoca eşliğinde kendi ebrusunu yapabilir, isteyenler 

kurşun döktürüp bu Türk geleneğini yaşayabilirler. Adı gibi 

yaşayan, yaşatan müzeden çok keyif alacaksınız. Halk Eğitim 

Kent Tarihi Müzesi, İnözü 

ziyareti) Gezimizin sonlarına 

doğru İnözü vadisinde eşsiz mağaraları gözlemleme ve Selçuklu döneminden kalma türbeyi ziyaret etme 

Bursa’ya hareket ediyoruz Akşam saatlerinde 

organizasyonunda görüşmek üzere sizlere veda ediyoruz.  

 yemeden 



 

 

 TUR KATILIM DETAYLARI 

 Gezi Süremiz, Sabah 05.00’da belirlenen yerden başlar. Aynı gün akşam 22.30’da dönüş olarak planlanmıştır. 

Tur öncesi veya tur içinde hava muhalefeti deprem, sel, yangın v.b gibi sebeplerden dolayı yapılamayan 

turlarda Pusula Turizm Seyahat Acentesi'nin sorumluluğu yoktur.  

 Müze gezilerine giderken geçilen güzergâhlar tarihi çarşı ve tarihi sokakla bütünleşir. Belirtilen müzeler farklı 

çalışma anlayışlarını yaşayarak yöreyi tanıma fırsatı bulacaksınız. 

 Günübirlik Turlarımızda Çocuk İndirimi Uygulanmaz. Tam Ücret alınır. 0-2 Yaş Çocuklardan ücret alınmaz ve 

Koltuk verilmez. Karayolu taşıma yönetmeliğinin 57. maddesi 10. ve 11. Fıkraları gereği 3 yaş itibari ile tüm 

çocuklar için koltuk satın alınması zorunludur. Yetişkin ücreti tahsil edilir. 

 Turumuzda rehberlik, ulaşım ve çevre gezileri paket programdır. Ayrı düşünülemez. Tur içerisinde 

kullanılmayan ulaşım çevre gezileri v.b haklar iade edilmez. 

 Gezi Esnasında Kıyafet ve Gerekli Eşyalar; Seçtiğiniz Tur Tarih Mevsim Dönemine Göre Kolayca Giyip 

Çıkartabileceğiniz Tişört ve Sweatshirt, Kısa ve Uzun Kollu Gömlekler Rahat Yürüyüş Ayakkabıları. Şapka, 

Güneş Gözlüğü, Kamera, Fotoğraf Makinesi ve Şarjları Alınması Önerilir.  

 Araç İçerisinde TV Kullanımı için sağlık açısından kulaklık dağıtımı yapılmamaktadır.  

 Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, unutulan, kaybolan, 

çalınan eşyalardan Pusula Turizm sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında kişiye 

ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.  

 Fiyatlarımıza tur programında belirtilen detaylar dâhildir.  

 Yolcuların tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ile 

ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

 Program zamanlamasında(gün içerisinde gezilecek vizit noktalarının sırasında) Hava Durumu, Yol Durumu vb. 

gibi nedenlerle Rehber gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret 

yerlerindeki yoğunluk vb.) veya misafirlerimizin rehberimizin verdiği zamanlamalara uymamaları sebebiyle 

tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Pusula Turizm kesinlikle sorumlu değildir. 

 20 Şubat 2014 Tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, Otobüslerde emniyet 
kemeri takmayan yolculara Trafik Kanununun 78/1-A maddesine göre 132 TL ceza uygulanabileceği Resmi 

gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Doğabilecek cezai işlemden Pusula Turizm sorunlu değildir. 
 

OTOBÜSLER: (32 Kişi Sayılarında Kullanılır) 

*MERCEDES Travego/Tourismo 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su 

ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı  

*MITSUBISHI Safir 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak 

ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı  

MIDIBUSLER: ( 22 Kişi Sayılarında Kullanılır) 

*SULTAN 31+1 koltuklandırma, Yatar otobüs koltuklu, abs, asr, Klima, 1adet monitör, 1 adet buzdolabı, su 

ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı 

MINIBUSLER: ( 12’e kadar Kişi Sayılarında Kullanılır) 

*MERCEDES SPRINTER EL 19+1 koltuklandırma, Özel tasarlanmış Yatar otobüs Deri koltuklu, abs, asr, Klima, 1 

adet buzdolabı, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı 


