
Çeşme,Alaçatı,Urla,Efes,Şirince, Meryem Ana ,Ayvalık ,Cunda Turları  
          05 Nisan -31 Mayıs / 01 Eylül – 30 Ekim arası Her Cuma Hareket 1 gece otel konaklamalı 2 gün 

Program II  Çeşme Alaçatı Urla Ayvalık Cunda 

1. Gün    Cuma           İstanbul, Balıkesir, Manisa, Alaçatı
21.00  İncirli Doğtaş Mobilya Önü 21.30 Mecidiyeköy Mado Önü,22.00  Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı 
Önü,22.20 Kartal köprüsü altı,22.40 Çayırova Mc.Donalds , 01.00 Bursa Özdilek kalkış  noktalarımızdan hareket ile 
Yalova,Bursa ,Balıkesir Karayolu üzerinden Ege Turlarımızın en keyiflilerinden biri olan gezimize başlıyoruz.

2. Gün  Cumartesi      Urla & Çeşme & Alaçatı 
Rehberimizin anlatımı eşliğinde Bursa Balıkesir İzmir  karayolunu  takip ederek Urla’ya seyahat  ediyoruz.Ünlü şair,
oyun roman yazarı Necati Cumalı’nın Evini ve Evin yakınında yer alan Yorgo Seferisin doğduğu evleri panoramik
görüp, fotoğraf molası veriyoruz. Fotoğraf molası sonrası otantikliğini bir nebze kaybetmemiş olan bir nevi sanat
sokağı haline gelen Zafer Caddesinde geçerek  Tanju Okan anısına yapılmış ve içinde heykeli barındıran Tanju Okan
Parkını görüyoruz . Sonrasında  Çeşme'ye hareket ediyoruz . Rehberimizin anlatımları sonrasında verilecek serbest
zaman  da  dileyen  misafirlerimiz  Çeşme  merkezde  müze  olarak  kullanılan  Çeşme  Kalesini  ziyaret  edebilirler
.Rehberimizin  belirleyeceği  saat  de  hareket  ile  Alaçatı’ya  varıyoruz.  Egenin  havası,  insanlarının  sıcaklığı,  doğal
güzellikleriyle bilinen Arnavut kaldırımlı sokakları, taş evleri, renkli sokakları, yöresel ürünleri ve Rüzgar gülleri ile
ilginizi çekecek Alaçatı’da Rehberimizin anlatımları sonrası serbest zaman veriyoruz. Akşam saatlerinde otelimize
varış ve konaklama.

3.Gün Pazar                Ayavalık Cunda Adası İstanbul
Otelde alacağımız sabah kahvaltısı  sonrası Ayvalık turumuza başlıyoruz Ayazma Kilisesi,  Tarihi  İmren Pastanesi,
Çınarlı Cami, Saatli Cami, Antikacılar Çarşısı ve Balık Pazarı gibi noktaları görüyoruz. Ayrıca dileyen misafirlerimiz
İspanyol'un Yeri ve Bez Bebekçi’yi de ziyaret edebilirler. Ayvalık Gezimizi sonrası eski bir Rum köyü olan Cunda
adasına varıyoruz. Taş Kahve’de içeceğimiz extra kahvelerimiz sonrası, Rahmi Koç tarafından restore edilip müze
haline getirilmiş Taksiyarhis Kilisesi’ni, Aya Triyada Kilisesi’ni, Eski Değirmen’i ve burada restore edilmiş Şapel’de
KENT  ailesinin  oluşturduğu  kitaplığı  ziyaret  ediyoruz.  Şeytan  sofrası  ziyaretimiz  ve  fotoğraf  molamızı  takiben
Rehberimizin  belirleyeceği  saat  de hareket  ile  akşam saatlerinde İstanbul’a  varış  ve  misafirlerimizin  alındıkları
noktalara bırakılması.

Tek kişi ve çocuk ücertleri
Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. Tek kişi konaklayacak  misafirlerimiz acenteye 50
TL, fark öderler. 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk  almadığı takdirde ücretsizdir. Koltuk  talep edildiği takdirde 199,90
TL acenteye ödenmelidir.  07-12 yaş çocuk ücreti   iki  büyük yanında konaklanması  halinde 199,90 TL+ zorunlu
ücretler olarak acenteye ödenir. Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki  kişilik ücret ödenmelidir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler
*Gidiş Ve Dönüş ulaşım 
*Rehberlik hizmetleri
*Mare , Ergin, La Bella   veya benzeri otelde 1 gece OK konaklama.

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
*Gezi  boyunca  ara  transfer  ücretleri  için  kişi  başı  80   TL   kayıt  ile  birlikte  nakden  acenteye  ödenecek  olup
zorunludur .
*Müze,ören yeri, konak,kale,Antik Kent,gibi tüm giriş ücretleri isteğe bağlı olup misafirlerimize aittir. (müze kart
alınması tavsiye edilir ).
*Müze kartı olan misafirlerimizin yanlarında kartlarını bulundurmaları tavsiye edilir.
*İlk gün yolda alınan kahvaltı ve öğlen yemekleri, dönüş günü akşam yemeği
*Kişisel ve extra harcamalar
*Program dışı geziler



Rezervasyon Detayları
a-Kod alım işleminizi takiben info@leggotur.com a Kupon Kodlarınız ile Rezervasyon Yaptırabilirsiniz. Yaptırmış 
olduğunuz rezervasyon  sonucunda kişisel mail adresinize Tur Kayıt formunuz  gönderilecektir.Tur Kayıt formu 
tarafınıza ulaştıktan sonra çıktısını alarak nolu faks numarasına imzalanarak gönderilmek zorundadır. Tarafımıza 
imzalı olarak ulaşmayan sözleşme sahibi turumuza katılım sağlayamaz.
b- Tarafınıza gönderilen Tur Kayıt formunun  çıktısını tur esnasında yanınızda bulundurmanız zorunludur.
c-Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler eksik verildiği 
takdirde oluşabilecek olası aksiliklerde Leggo Tur Sorumlu tutulamaz.
d-Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz.

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 fırsat kodları 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   3  gün  önce  ,  günübirlik  turlar  da  ise  2  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.
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