
1.gün - Anıtkabir, Direksiyon Binası, Çankaya Atatürk Köşkü
Siz değerli misafirlerimizle 05:30 Ataköy Atrium Cami Önü, 06:00 Metro City AVM Önü 06:30 İstanbul
Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’ nda buluşuyoruz ve Yüksek Hızlı Tren 06.37 seferiyle Ankara’ya hareket
ediyoruz. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda aracımızla buluşup, turumuza başlıyoruz. İlk durağımız 1920-
22 yılları arası alınan önemli kararlara tanıklık etmiş, Atatürk’ün konutu ve karargahı olarak kullandığı
Ankara Garı Direksiyon Binası. Binadaki küçük müzeyi de gezdikten sonra rotamızı Anıtkabir’e
çeviriyoruz. Atamız’ın ebedi istirahatgahını ziyaretimizin ardından, hatırasının hala yaşadığı Çankaya
Atatürk Köşkü’nündeki randevulu ziyaretimize gidiyoruz. Aslen bir bağ evi olan ve 1922’den 1932’ye dek,
Latife Hanım’la evlilik yılları da dahil Ata’mızın özel konutu olarak kullanılan Çankaya Atatürk Köşkü,
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti projelerinin filizlendiği, orijinal objeleri ile gezginleri derinden etkileyecek bir
mekan. Günümüzü bu ziyaretle tamamlayıp, Ankara’daki otelimize doğru yola çıkıyoruz. Konaklama ve
Akşam Yemeğimiz otelimizde...

2.gün - Malıköy istasyonu, Alagöz Karargahı, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Ziyareti
(POTA), Sakarya Zafer Anıtı Sakarya Şehitliği, Dua Tepe Anıtı, Kartal Tepe Mehmetçik Anıtı
Sabah Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından çıkış işlemlerini gerçekleştirip, Ankara’dan ayrılıyoruz.
İlk ziyaretimiz Sakarya Meydan Muharebesi boyunca Türk kuvvetlerinin ana ikmal noktası olan Malıköy
Tren İstasyonu. İstasyondaki müzeyi ziyaretimizin ardından, 10 km uzaklıktaki Alagöz Karargah Müzesi
bugünkü ikinci ziyaret durağımız. Sakarya Muharebesi’nin tüm planlarının yapıldığı özgün bir mekan olan
Alagöz Karargahı, mimari detay ve malzemelerini koruyabilmiş. Keşfetmekte olduğumuz bölgenin tarihi
zenginliklerini tanıtmak amacıyla kurulan ve özellikle Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili geniş bilgi
sunan Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) ziyaretimizin ardından, yine Polatlı içinde yer alan ve
muharebenin 21 gün, 21 gecesini temsil eden mimarisiyle yer aldığı tepede dikkat çeken Zafer Anıtı’nı
ziyaret edeceğiz. Sakarya’da vatan toprağına canını armağan eden şehitler, bu anıtın gölgesindeki
Sakarya Şehitliği’nde istirahatteler. Polatlı’dan ayrılmadan, Şehitliği ziyaret ederek, saygı ve minnetimizi
sunuyoruz. Sakarya savaş alanını anlamamızı sağlayan en kilit coğrafi noktalardan biri, Türk karşı
hücumunda ele geçirilen önemli tepelerden biri olan Dua Tepe’dir. Bugün görkemli heykellerle bir anıta
ev sahipliği yapan Dua Tepe ziyaretimiz, hem cepheyi, hem de tarihi daha iyi anlamızı sağlayacaktır.
Afyon’a doğru yola koyulmadan önceki zon ziyaretimizi Kartal Tepe üzerine Koç Holding sponsorluğunda
yaptırılan ve Türk tarihini değiştiren Türk askerine ithafen devasal boyutlarda yapılmış Mehmetçik Anıtı’na
gerçekleştiriyoruz. Afyon’a 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından ulaştığımızda otelimize yerleşiyoruz.
Konaklama ve Akşam Yemeğimiz otelimizde...

3.gün - Zafer Müzesi ve Zafer Anıtı, Agah Efendi Şehitliği, Kocatepe, Çiğil Tepe, Yıldırım Kemal
İstasyonu, Zafer Tepe, Şehit Sancaktar Anıtı, Dumlupınar Şehitliği
Gezimizin son gününü, Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi alanlarını ziyaret edeceğimiz
Afyon çevresine ayırıyoruz. Afyon şehir merkezinde yer alan ve Afyon halkının bir hediyesi olan Afyon
Zafer Anıtı ve açık olduğu takdirde ziyaret edeceğimiz (restorasyon sebebiyle şu an kapalı) Afyon Zafer
Müzesi ilk durağımız. 27 Ağustos Muharebeleri sırasında askerleriyle birlikte geçmekle
görevlendirildikleri sarp tepenin dibinde şehit olan Yüzbaşı Agah Efendi ve askerleri için yapılan şehitlik
ziyaretimiz, bölgenin zor coğrafyasını daha iyi anlamıza sebep olacak bir lokasyonda. Şehitliğin ardından,
hem bugünün hem de tüm turumuzun en önemli ziyaretlerinden birini gerçekleştireceğimiz Kocatepe’nin
yolunu tutuyoruz. 1874 metre yüksekliğindeki bu tepe, Büyük Taarruz karargahının bulunduğu yerdir ve
bugün Atatürk’ün o çok iyi bildiğimiz imgelerinden birinin heykeli ile süslüdür. Yolculuğumuzun en
dokunaklı hikayelerinden birini ise ismini Albay Reşat Çiğiltepe’ye veren Çiğil Tepe’de dinleyeceğiz.
Fedakar insanların hikayeleriyle süslü olan İstiklal Savaşı dağarcığımıza, Yıldırım Kemal İstasyonu’nda bir
yenisi eklenecek, muharebeye tanıklık etmiş hakiki bir mekan olan istasyon binasıyla hayat bulacak.
Gezimizin sonuna yaklaşırken, 30 Ağustos’ta savaşın komuta edildiği Zafer Tepe’de bulunan Zafer Anıtı’nı
ziyaret edecek ve cephenin derinliğini bu noktadan inceleme şansına sahip olacağız. Savaştan iki yıl
sonra Atatürk’ün bizzat kendisi tarafından şehitleri anmak için yaptırılmış Şehit Sancaktar Anıtı, kuşkusuz
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bu gezinin en akıllarda kalacak anıtlarından olacaktır.  Bozüyük Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’na doğru yola
çıkmadan önce son olarak Dumlıpınar Şehitliği’ni ziyaret ederek gezimizi tamamlıyoruz. Bozüyük tren
istasyonundan Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul'a dönüyoruz. Saat 18:47'de Bozüyükten hareket eden
trenimiz 21:33 'te Söğütlüçeşme istasyonuna varıyor. Siz değerli misafirlerimiz ile bir başka Setur
organizasyonunda görüşmek üzere vedalaşıyoruz.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
1 gece Divan Ankara Hotel’de Sabah Kahvaltısı ve Set Menü Akşam Yemeği dahil konaklama
1 gece Doubletree By Hilton Afyon Hotel’de Sabah Kahvaltısı ve Set Menü Akşam Yemeği dahil
konaklama
YHT ile Gidiş - Dönüş Ekonomi Sınıfı Tren Bileti
YHT Gidiş İstanbul – Eskişehir arası sandviç ikramı
İstanbul içi servis ulaşımı
Profesyonel kokartlı rehberlik hizmeti
Lüks otobüs ile ulaşım
Paket Tur Zorunlu Sigorta Poliçesi

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Öğle yemekleri
Müze ve örenyeri giriş ücretleri
Akşam yemeğinde alınacak içecekler
Otellerdeki ekstralar
Tüm özel harcamalar

Genel Şartlar
Paket tur fiyatlarımıza tüm vergiler dahildir. Ulaşım araçlarımızın türü Minibüs, Midibüs ve Otobüs olarak
değişmektedir. Ödemeler kredi kartı veya havale ile yapılmakta olup tüm bakiye tur satış esnasında tahsil
edilmektedir. Setur öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle tur iptal bilgisini en geç 21 gün
öncesinden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirerek turu iptal etme hakkına sahiptir.
Tur rehberlerimiz Turist Rehberleri Hizmetlerine ilişkin yönetmelikte yer alan maddeler ışığında
çalıştırılmaktadır. Tüketicinin, paket tur sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 7 gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı bulunmaktadır. Genel Şartlar tur
programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız düşünülemez. Gezi süresi 2 gece 3
gündür. Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında uygulanıp, tek bir çocuk için kullanılır. 0 - 6 yaş çocuklarda
otel konaklamasında yatak verilmeyebilir. Tur esnasında rehberimiz belirtilen programa mümkün
olduğunca uymak kaydı ile beklenmeyen hava ve yol şartlarına göre tur programında değişiklik yapabilir.
Tur esnasında Setur sözleşmeye aykırılığın; katılımcının kusurunun bulunması, sözleşme ifa sürecine dahil
olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebep, paket
tur düzenleyici ve aracısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve
engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi durumu hallerinde sorumlu değildir. Bu broşürde yer alan
bilgiler paket tur düzenleyicisi ve aracısı için bağlayıcıdır.Turlarımızda koltuk oturma planlaması
rezervasyon sırasına göre yapılmaktadır. Koltuk değişimi ( rotasyon ) uygulamamız bulunmamaktadır.
Turlarımızda araçlarımızın 3 ve 4 numaralı koltukları rehberlerimiz için ayrılmakta olup misafirlerimize
verilmemektedir. Tüm turlarımız ve servislerimiz için belirnenen noktalar dışında kesinlikle misafir alınışı ve
bırakılışı yapılmamaktadır.*** Yüksek Hızlı Tren sefer saatlerinin değişiklik göstermesi durumunda
programımız güncellenecektir.

Serhan GÜNGÖR Hakkında
Serhan Güngör 1969 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde
yaptı. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun
oldu. Çeşitli yabancı şirketlerde denetmen ve yönetici olarak çalıştı. 1993-95 yılları arasındaki askerlik
hizmetinde, Deniz Piyade subayı olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin Foça ve Şırnak'taki birliklerinde takım
ve tim komutanı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın profesyonel turist rehberliği kursunu
1997 yılında bitiren Serhan Güngör, bu tarihten beri serbest profesyonel turist rehberi olarak
çalışmaktadır. Kurtuluş Savaşı Alanları konusunda yazdığı tezi ile Istanbul Üniversitesi Coğrafya
bölümünden 2010 yılında yüksek lisans derecesini alan Güngör, 1998 yılından beri Çanakkale ve Kurtuluş
Savaşı alanları başta olmak üzere, Türkiye ve dünyanın çeşitli savaş alanlarına yapılan gezilerde uzman
rehber olarak hizmet vermektedir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın direktifleri ile, “Tarihi Savaş Alanları”
konusunda Istanbul’daki 4,500 profesyonel rehbere 20 kadar seminerde eğitim vermiştir. Antik Çağ tarihi
ile de özel olarak ilgilenen Serhan Güngör, Cornell Üniversitesi Tarih Bölümü Profesörü Dr. Barry Strauss
ile birlikte Troya Savaşı, Anadolu’nun Bronz Çağı, Büyük İskender’in Anadolu Seferi ve Julius Caesar’ın
Anadolu ve Galya seferlerinin Türkiye ve Fransa’da arazide izinin sürüldüğü çok sayıda tarihi coğrafya
araştırma gezilerine katılmış, Zela Savaşı hakkında yazdığı makale NTV Tarih dergisinde yayınlanmıştır.
BBC, Discovery Channel, ARTE TV, History Channel gibi uluslararası televizyon kuruluşlarının belgesel
yapımlarına danışman ve uzman olarak katkı sağlamıştır. Halen #tarih dergisi danışma kurulundadır ve
yazıları düzenli olarak bu dergide yayınlanmaktadır. 2018 yılında hazırladığı "Kurtuluş Rotası" belgeseli Iz
TV'de yayınlanmaktadır. İstanbul ve Türkiye'nin her yerine kültür turları rehberliğinin yanısıra, otuzdan fazla
ülkeye yurtdışı rehberliği yapan Güngör, arkeoloji, sanat tarihi ve askeri tarih konularında uzmanlaşmıştır.
Türkiye’de gezdirdiği konukları arasında devlet ve hükümet başkanlarının yanısıra, Meryl Streep ve Dan
Brown gibi dünyaca ünlü isimler bulunan Serhan Güngör, Açık Radyo ve Yapı Radyo'da "Seyahatname"
ve "Rehberesor" programlarını yapıp sunmuştur. Halen Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB)'de
yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Serhan Güngör, iyi bir kitap ve müzik koleksiyoncusudur.



Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
2000,00 TRY
1570,00 TRY
1520,00 TRY

Kalkış Noktaları
Ataköy Atrium Cami Önü - Kalkış Saati : 05:30

Metro City AVM Önü - Kalkış Saati : 06:00
Söğütlüçeşme Tren İstasyonu - Kalkış Saati : 06:30

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 8.11.2019

İstanbul - Ankara
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 10.11.2019
Bozüyük - İstanbul

Yarım Pansiyon08-10 Kasım 2019 (08 - 10 Kasım 2019)


