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Eskişehir

Eskişehir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi beşinci şehri. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin bulunması nedeniyle bir öğrenci kenti görünümündedir. Met helvası, Nuga helvası, Haşhaşlı çörek, Kalabak suyu, çibörek ve lületaşı ile
meşhurdur. İşlenebilir lületaşı, Türkiye'de yalnız Eskişehir'de çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak bilinir. Türkiye'de Eskişehir ve Sivrihisar dolaylarında
yetişen bir çoban köpeği olan akbaş da şehre ait önemli değerlerdendir. Sanat kurumları ve tesisleri ile kültür ve sanatta gelişmiş bir şehirdir. Anadolu
Üniversitesi ve büyükşehir belediyesi bünyesinde iki adet senfoni orkestrası bulunmaktadır. Ayrıca her yıl düzenlenen Uluslararası Eskişehir Festivali ile
şehirde müzik, tiyatro, resim ve sinema dallarında sergiler ve gösteriler yapılmaktadır. Eskişehir günümüze kadar değişik uygarlıklar altında varlığını
sürdürmüştür. Üzerinde kurulan medeniyetlerden bazıları Frigya, Bizans, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu'dur.
1.Gün
İstanbul, Ankara
Belirlenen yer ve saatte buluşma
Ankara’ya varış,
Eski Meclis Binası(CUMHURİYET MÜZESİ),
Anadolu Medeniyetler Müzesi ,
Otele varış ve yerleşme ,
Akşam yemeği,
Konaklama Ankara

2.Gün
Ankara, İstanbul
Kahvaltı, otelden ayrılma,
Anıtkabir ziyareti,
Anıtkabir’de Devlet Töreni,
TBMM Ziyareti,
İstanbul’a hareket,
İstanbul’a varış.
Kazanımlar

•
•
•
•

Birlikte yaşama ve paylaşım becerisi geliştirmek
Etkin iletişim kurabilmek
Çözümsel yaklaşmayı öğrenmek
Karar verme sürecini öğrenmek

• Olaylara sorgulayıcı yaklaşmak
• Özgüveni arttırmak
• Takım çalışmasını öğrenmek

Ücrete Dahil Hizmetler
İstanbul’dan gidiş-dönüş ulaşım ücretleri
3 veya 4 yıldızlı otellerde konaklama
1. gün akşam yemeği
2. gün sabah kahvaltısı
Otobüste yapılan ikramlar
Tursab Seyahat Sigortası

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
Müze giriş ücretleri
Öğle yemekleri
1. gün sabah kahvaltısı
2. gün akşam yemeği
Otelde akşam yemeğinde alınan içecekler
Ekstra harcamalar.

Sazova Parkı
Eskişehir'in en büyük parkının resmi adı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’dır. Adından da anlaşılacağı üzere
burası klasik anlamda inşa edilmiş bir park değildir. Dünyanın en özgün parkları arasında sayılan bu park
2012 yılında hizmete açılmıştır. Sazova Parkı 400 bin metrekarelik bir alana sahiptir. Bu yanıyla Türkiye’nin
bir çok parkından daha büyük olma özelliğine sahiptir. İçerisinde Restaurant ve Kahve Evleri, Masal Köşkü,
Uzay Evi, Amﬁ Tiyatro, Bilim Deney Merkezi, Korsan Gemisi, gezi ve oyun alanları barındıran bu park en az
yarım gününüzü ayırarak gezmeniz gereken muhteşem bir parktır.
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