
  

 

ESKİŞEHİR TANITIM GEZİSİ 
 

16 – 17 NİSAN 2019 – PROGRAM 
 

16 NİSAN / SALI 

 
 

06:30  Ataköy Atrium AVM hareket 
06:45  Conrad Hotel önü hareket 
07.00  Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden hareketle Eskişehir’e yola çıkış 
10:30  Eskişehir’e varış, rehberimiz tarafından karşılanma ve Eskişehir’i keşfetmeye başlıyoruz.  

11:00 Şelale Park gezisi 
 

12:00 “Köprübaşı”nda kısa bir yürüyüş ardından Porsuk Çayı’nda “Gruba Özel Bot Turu” 
 

13:00  Divan Express Hotel’e varış, öğle yemeği ve otel gezisi 
 

14:30  Bilim Kültür ve Sanat Parkı gezisi 
 

16:00 Double Tree by Hilton Hotel içi gezisi 
 

18:00  Tasigo Termal Hotel’e varış ve serbest zaman 
 

20:15  Akşam yemeğine hareket-otel lobisinde buluşma 
 

20:30  Akşam Yemeği-Gaga Restaurant 
23:00  Otele dönüş-Konaklama Tasigo Termal Hotel’de olacaktır.  
 

 

17 NİSAN / ÇARŞAMBA 

 
 

07:30   Kahvaltı-Tasigo Termal Hotel Turquoise Restorant 
 

09:30    Otel yetkilileri eşliğinde otel içi kongre merkezi ve diğer birimlerin gezilmesi 
 

10:30 “Kurşunlu Camii ve Külliyesi” ve “Lületaşı Müzesi” gezisi 
 

11:00  “Atlıhan El Sanatları Çarşısı”na varış, yöresel hediyelik el sanatı alışverişi için serbest zaman 
 

11:45  “Çağdaş Cam Sanatları Müzesi” ve “Eskişehir Kent Belleği Müzesi” gezisi 
 

12:15 “Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi” gezisi 
 

13:00 Öğle Yemeği - Park Dedeman Hotelde  
 

14:00 Otel içi salon ve diğer birimlerini otel yetkililerince anlatımı 
 

15:30 TÜYAP - fuar alanı gezisi 
16:00-17:00 Kongre merkezinde Eskişehir otel, acenta ve diğer tedarikçiler ile workshop. 
 

17:30  “Adalar Sahil Bulvarı ve Doktorlar Caddesi” ile “Barlar Sokağı”nın bir bölümünü kullanarak Haller Gençlik Merkezi 
ziyareti ve “su muhallebisi” ikramı 

 

18:00  “Mazlumlar Muhallebicisi”nde alışveriş için serbest zaman 
 
 

18.30    İstanbul ‘a Hareket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ESKİŞEHİR TANITIM GEZİSİ DETAYLI PROGRAM 
 
 

16 – 17 NİSAN 2019 / 1 GECE – 2 GÜN 
 

16 NİSAN / SALI 

 
 

06:30  Ataköy Atrium AVM hareket. 
06:45  Conrad Hotel önü hareket. 
07.00  Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden hareketle Eskişehir’e yola çıkış. 
 

10:30  Eskişehir’e varış, rehber tarafından karşılanma ve Eskişehir’i keşfetmeye başlıyoruz.  
 

11:00 Eskişehir’in güneyinde en üst noktaya kurulu olan Şelale Park’ın kısa tarihsel anlatımı. Panoramik Eskişehir 
manzarası eşliğinde sabah çayı – kahvesi. 

 

12:00 Şehir merkezi “Köprübaşı”nda kısa bir yürüyüşün ardından Porsuk Çayı’nda yaklaşık 15 dakika sürecek “Gruba Özel 
Bot Turu”. 

 

13:00  Divan Express Hotel’e varış, karşılanma öğle yemeği ve otel hakkında bilgilendirme sonrası, otel gezisi. 
 

14:30  Otelden hareketle şehrin güneybatısına yönelerek içerisinde, “Kalyon Tipi Gemi”nin bire bir ölçülerde bir 
benzerinin, 35 mt’lik “Masal Şatosu”nun ve su sporlarının gerçekleştirildiği bir göletin de bulunduğu 400 dönüm 
alan ile şehrin en büyük parkı Bilim Kültür ve Sanat Parkı’na girerek kısa bir bilgilendirme. 

 

16:00 Şehrin en yeni termal özellikli oteli Double Tree by Hilton Hotel’e geçerek otel yetkilileri ile otel içi gezimiz sonrası 
otel bilgilendirmesi ve akşam çay – kahve ikramı. 

 

18:00  Tur aracı ile hareketle şehrin güneyine yönelerek Tasigo Termal Hotel’e varış. Dinlenme, otel içi termal ve SPA 
aktiviteleri için serbest zaman. 

 

20:15  Otel lobisinde buluşarak tur aracı ve rehber ile akşam yemeğinin yenileceği otele hareket. 
 

20:30  Gaga Restaurant’da akşam yemeği. 

23:00  Yemek sonrası dileyen konuklar ile otelimize dönüş. Konaklama Tasigo Termal Hotel’ de olacaktır.  
 
 

17 NİSAN / ÇARŞAMBA 

 
 

07:30   Tasigo Termal Hotel Turquoise Restoran’da zengin açık büfe sabah kahvaltısı. 
 

09:30    Otel yetkilileri eşliğinde otel içi kongre merkezi ve diğer birimlerin gezilmesi. 
 

10:30 Tur aracı ile şehrin güneyinde Osmanlının ilk dönemlerinde yerleşim alanı olarak kurulan, 17. ve 18. yüzyıldan bu 
yana ayakta kalan “Tarihi Odunpazarı Evleri” sokakları arasında yer alan 1525 yılı yapımlı “Kurşunlu Camii ve 
Külliyesi” gezisi. Külliye tarihi hakkında bilgi aldıktan sonra dünyada tek olan “Lületaşı Müzesi” gezisi. 

 

11:00 Kısa bir yürüyüş ile Eskişehir’in önde gelen el sanatlarını oluşturan lületaşı, seramik, pişmiş toprak gibi el sanatları 
ürünü satış dükkanlarının bulunduğu “Atlıhan El Sanatları Çarşısı”na varış, yöresel hediyelik el sanatı alışverişi için 
serbest zaman. 

 

11:45 Odunpazarı semti ön yüzünde bulunan, yerli yabancı sanatçıların modern eserlerinin sergilendiği “Çağdaş Cam 
Sanatları Müzesi” ve bu yapının üst katında yer alan “Eskişehir Kent Belleği Müzesi” gezisi. 

 

12:15 “Tarihi Odunpazarı Evleri” yapı topluluğu içerisinde yer alan, şehrin en çok ziyaretçi alan “Yılmaz Büyükerşen 
Balmumu Heykeller Müzesi”sine geçerek Atamızın, silah arkadaşlarının ve ailesinin, yerli yabancı siyasetçi ve 
sanatçıların 197 adet balmumu heykellerinin yer aldığı müze gezisi.  

 

13:00 Tur aracı ile müze önünden hareketle Park Dedeman Hotel’de öğle yemeği. 
 

14:00 Otel içi salon ve diğer birimlerini otel yetkililerince anlatımı. 
 

15:30 Eskişehir Ticaret Odası girişimleri ile şehre kazandırılan “Vehbi Koç Kongre Merkezi” ve 5.000 M2’lik iki holden 
oluşan, anlaşma ile 10 yıllığına TÜYAP tarafından işletilecek fuar alanına ulaşılması ve kongre merkezi gezisi. 

16:00-17:00 Kongre merkezinde Eskişehir otel, acenta ve diğer tedarikçiler ile workshop 
 

17:30  Tur aracıyla şehir merkezine ulaşılması, Kızılcıklı Caddesinde aracımızdan inerek yürüyüş ile şehrin en hareketli 
bölgesinde, şehrin dokusunu da görülebileceği “Adalar Sahil Bulvarı ve Doktorlar Caddesi” ile “Barlar Sokağı”nın 
bir bölümünü kullanarak bir Haller Gençlik Merkezi ziyareti. 

 

18:00  Eskiden yaş sebze–meyve hali olan, yenilenme ile keyifli bir alana dönüşen “Haller Gençlik Merkezi”ne ulaşılması. 
Burada dinlenirken Eskişehir’in hafif ve geleneksel ağız tadı “su muhallebisi” ikramı, “Mazlumlar Muhallebicisi”nde 
son hatıra alışverişi için serbest zaman. 

 

18.30    İstanbul yönüne hareket. 

 



  

 

ESKİŞEHİR TANITIM GEZİSİ- 16 – 17 NİSAN 2019 tarihlerinde TÜRSAB Koordinasyonunda Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Fuar Kongre 
Merkezi, Vehbi Koç Kongre Merkezi, Tasigo Hotel, Divan Express Hotel, Park Dedeman Hotel, Ufkunes Turizm ve Abacı Grup 
sponsorluklarıyla gerçekleştirilecektir. 


