
                                    
 

“23 Nisan’a Özel” 

EGE’nin ANTİK ŞEHİRLERİ  
Şirince - Efes Antik Kenti – Meryem Ana- Bergama –Akropol – Ayvalık – Cunda Adası – Şeytan 

Sofrası- Assos Behramkale Antik Kenti –Truva  Antik Kenti 

19 Nisan ve 20 Nisan Hareketli  

1.Gün  İstanbul, Balıkesir, İzmir 

21.30  İncirli Doğtaş Mobilya Önü 22.00 Mecidiyeköy Mado Önü,22.30  Kadıköy Evlendirme Dairesi 

Önü,23.20 Kartal köprüsü altı,23.45 Çayırova Mc.Donalds  hareket ile Bursa Balıkesir Karayolu 

üzerinden yolculuğumuza başlıyoruz. 

 

2.Gün  Şirince - Efes –Meryem Ana  

Rehberimizin anlatımı eşliğinde Bursa Balıkesir İzmir  karayolunu  takip ederek yolculuğumuz devam 
ediyor. Sabah Yol güzergahında Şirince’de Kahvaltımızı alıyoruz. Şarabı ve eski Rum evleri ile meşhur, 
kendinizi düşsel bir ülkedeymiş gibi hayal edeceğiniz, evleri, sokakları ve insanları ile sizleri kendine 
çeken Şirince’de . Meşhur Şirince şarabının tadımı ve alışveriş için serbest zaman veriyoruz. Şirince 
Gezimiz sonrası Efes Antik Kenti’ne hareket ediyoruz. Burada Arcadiane Caddesi,Tiyatro, Küretler 
Caddesi, Herakles Kapısı, Traian Çeşmesi,Hadrian Tapınağı, Scholastika Hamamları, Gymnasion, Ticaret 
Agorası, Odeon,Parlamento Binası, Mozaikli Kaldırım, Paleastra,) Efes Antik Kenti gezimizin ardından 
ekstra öğle yemeği için restaurantımıza gidiyoruz. Alınacak yemek sonrasında Hıristiyan inanışına göre 
Meryem Ananın yaşadığı ve öldüğü ev olarak kabul edilen ve Hıristiyanların hac merkezi de olan 
Meryem Ana Evi gezisini yapıyoruz. Buradaki gezimizi tamamladıktan sonra otelimize transfer serbest 
zaman ve konaklama. 
 
3.Gün Bergama – Akropol – Ayvalık –Cunda - Şeytan Sofrası 
Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrası Bergama ‘ya hareket Bergamaya varışmıza takiben  gezimize 

başlıyoruz. Antik Dönemdeki Pergamon devletinin başkenti olan Akropol’e ulaşıyoruz.Bergama 

Ovasına hâkim bir tepenin üzerine yapılmış ve Pergamon’nun yönetim merkezi konumundaki 

Akropol’e çıkıyoruz. Buranın eşsiz manzarası eşliğinde yapılan anlatımlar ve çekilen fotoğraflar 

sonrasında. Gezeceğimiz yerler arasında Almanya’ya kaçırılan Zeus Sunağı, Anadolu’nun en dik şekilde 

inşa edilmiş Tiyatrosu, Bakhüs Tapınağı, Bergama Kütüphanesi, Athena Tapınağı…Kızıl Kule ve Onyx 

Yapım atölyelerinin görülmesi sonrası rehberimizin belirleyeceği saatte Ayvalık’a hareket Ayvalık’ a 

varışımıza takiben Ayvalık gezimize başlıyoruz. Ayvalık ve Sarımsaklı plajını gezip,Kapıları,alınlıklar,kapı 

tokmakları, pencereleri, tahta ve taş işçiliği ile görülmeye değer Ayvalık evlerini görüp,çarşı içinde vakit 

geçiriyoruz, Ayazma Kilisesi, Tarihi İmren Pastanesi, Çınarlı Cami, Saatli Cami, Antikacılar Çarşısı ve Balık 

Pazarı gibi noktaları görme imkanı buluyoruz. Dileyen misafirlerimiz  İspanyol'un Yeri ve Bez Bebekçi’yi 

de ziyaret edebilirler Sonrasında Rehberimizin belirleyeceği saat de eski bir Rum köyü olan Cunda 

Adası'na varış. Dileyen misafirlerimiz Taş Kahve’de ekstra Türk kahvelerini yudumlayabilirler. Rahmi 

Koç tarafından restore edilip müze haline getirilmiş Taksiyarhis Kilisesi’ni - Aya Triyada Kilisesi’ni, Eski 

Değirmen’i ve burada restore edilmiş şapelde KENT ailesinin oluşturduğu kitaplık görülecek yerler 

arasındadır. Öğlen yemeği (extra) için verilecek serbest zamanda misafirlerimiz balık lokantalarında ege 

lezzetlerinin tadına varabilirler. Rehberimizin belirleyeceği saat de  Ayvalık adalarına hakim yüksek bir 

tepe olan Şeytan Sofrasına gidiyor manzarayı seyrediyor ve fotoğraf çekimi için serbest zaman 

veriyoruz. Serbest zaman sonrası otelimize varış akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

 



                                    
 
4.Gün Ayvalık –Assos Behramkale – Truva Antik Kenti - İstanbul 

Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrası Assos ‘ a hareket.  2700 yıllık tarihe sahip, taş evleri ve Athena 

tapınağı ile Türkiye'nin cazibe merkezlerinden biri olan Behramkale olarak bildiğimiz Assos'a  varıyoruz. 

Kısa bir tırmanışın ardından M.Ö 5. yy. tarihlenen Athena Tapınağının bulunduğu Akropol adını 

verdiğimiz tepeye çıkıyoruz. Tapınağı gördükten sonra Ege Denizi'nin muhteşem manzarasıyla 

büyüleneceksiniz ve Yunanistan'ın 3. büyük adası olan Midilli Adasını görebilir eşsiz manzara eşliğinde 

fotoğraf çekebilirsiniz. Assos gezimiz sonrasında Truva ( Troya ) Antik Kentine doğru yola çıkıyoruz 

.Varışımızı takiben.5000 yıllık zengin bir geçmişe sahip olan antik kente girdiğimizde Tahta Atı görerek 

gezimize başlıyoruz. 9 Kez yakılıp yıkılan ve aynı yerde tekrar kurulan antik şehirde; eğimli ve iç içe 

geçmiş surları, surların ara kapılarını, rampalı kapılarını, sunak, hamam, kanalizasyon ve odeonunu 

görme imkânı buluyoruz. Truva gezimiz sonrasında İstanbul’a dönüş yolculuğumuz başlıyor ve 

Çanakkale-Tekirdağ  güzergahından İstanbul’a seyahat ediyoruz. Tekirdağ’da vereceğimiz meşhur köfte 

molamızın ardından İstanbul’a varış ve misafirlerimizin Bakırköy, Mecidiyeköy ,Kadıköy kalkış 

noktalarına bırakılması. 

 

NOT: Dönüş güzergahımız Tekirdağ üzerinden olacağı için Kartal Köprü Altı ve Çayırova MC. Donalds 

‘tan biniş yapan misafirlerimiz en son iniş noktası olan Kadıköy ‘ de inmeleri gerekmektedir. 

NOT: Acente dönemsel yoğunluk yaşanan tarihlerde tur programı üzerinde değişiklik yapma hakkını 

ve programda yazılı günleri değiştirme hakkını  ve konaklama yapılacak bölgeleri değiştirme hakkını 

saklı tutar 

 

  

Tek kişi ve çocuk ücretleri  

 Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar.  

 Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz acenteye  120 TL fark öderler. 

 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk almadığı takdirde ücretsizdir.  

 Koltuk talep edildiği takdirde 279,90 TL acenteye ödenmelidir.  

 07-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde 279,90 TL + zorunlu ücretler 
olarak acenteye ödenir. 

 Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki kişilik ücret ödenmelidir 
 
Tur Ücretine Dahil olan hizmetler 

 Gidiş ve Dönüş Ulaşım. 

 Cidihan,Susuzlu vb. Otelde 1 gece OK. konaklama , Ayvalık  Mare vb.  otel de  1  gece YP 
konaklama 

 Rehberlik hizmetleri 

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler 

 Gezi süresince ara transfer ücretleri köprü veya feribot ücretleri için kişi başı 120 TL kayıt ile 
birlikte nakden acenteye ödenecek olup zorunludur.  

 Öğlen yemekleri ve otelde extra harcamalar, ilk gün yol güzergahında kahvaltı ve pansiyon 
durumuna göre akşam yemekleri. 

 Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar. 

 Müze, ören yeri, antik kent ,Kale gibi  giriş ücretleri isteğe bağlı olup katılımcılara aittir. 

 Müze kartı olan misafirlerimizin yanlarında kartlarını bulundurmaları tavsiye edilir. 
 



                                    
 
Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması 

Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -21-  gün öncesinden Yurt 
dışı turlar da ise 28 Gün öncesinden acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla 
yükümlüdür aksi takdirde fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır.Bayram, Resmi tatil ,Festival dönemi Ve 
Uçaklı Turlarda ise rezervasyon sonrası iptal  ve değişiklik talepleri kabul edilmeyip ,kullanılmış 
sayılacaktır. 

Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi 
güzergahta ve tur programda değişiklik yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz. 

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını 
saklı tutar.Konaklamalı turlar da hareket tarihinden  2 gün önce , günübirlik turlar da ise 1 gün önceden 
acente misafirlerine bildirimde bulunur. 

Acente  Ve Acente rehberi gerek duyulan hallerde ve katılımcı sayısında oluşabilecek değişiklikler 
sebebi ile  tur programının akışını daha verimli hale getirebilmek amacı ile gezilecek yerlerin 
güzergahında,konaklama yapılacak Otellerde ve kullanılacak araç tiplerinde (Otobüs,minibüs,midibüs)  
ve geçilmesi planlanan sınır kapılarında değişikliğe gidebilir. Turu satın alan misafirler kendileri ve 
refakatçileri adına bunu kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

 


