
                                   
EGE İNCİLERİ YÜZME TURU

Urla,Çeşme,Alaçatı,Ilıca Plajı,Foça (Foça’ da Tekne Turu İmkanı)
14 Haziran İtibari ile Her Cuma Hareket

1.Gün: İstanbul Hareket
21.00  İncirli Doğtaş Mobilya Önü 21.30 Mecidiyeköy Mado Önü , 22.00  Kadıköy Evlendirme 
Dairesi Önü,22.30 Kartal köprüsü altı 22.45 Çayırova Mc. Donalds  kalkış noktalarından hareket ile 
Yalova – Bursa Karayolu üzerinden yolculuğumuza başlıyoruz.

2.Gün:  Urla, Çeşme, Ilıca, Alaçatı, İzmir
Rehberimizin anlatımı eşliğinde Bursa Balıkesir İzmir  karayolunu  takip ederek  Urla’ya yolculuk.
Sabah  saatlerinde  Yol  güzergahında  alacağımız  extra  köy  kahvaltımızı  takiben ünlü  şair,  oyun
roman yazarı  Necati  Cumalı’nın  Evini  ziyaret  ediyoruz.  Evin  yakınında yer  alan  Yorgo  Seferisin
doğduğu evi panoramik görüp, fotoğraf molası veriyoruz. Fotoğraf molası sonrası otantikliğini bir
nebze kaybetmemiş olan bir nevi sanat sokağı  haline gelen Zafer Caddesinde yürüyüş ardından
Tanju  Okan anısına  yapılmış  ve  içinde  heykeli  barındıran  Tanju  Okan Parkında  fotoğraf  molası
veriyoruz.  Rehberimizin  belirleyeceği  saat  de  Çeşme’ye  varıyoruz.  Panaromik  Çeşme  turumuz
sonrası Ilıca’ya varıyor ve  yüzme için serbest zaman veriyoruz. Rehberimizin belirleyeceği saat de
Alaçatı’ya hareket ediyoruz. Sakız ağaçları Arnavut kaldırımlı sokakları, taş evleri ile ünlü Alaçatı'yı
geziyoruz..  Alaçatı'da sakız reçeli, sakız rakısı, sakızlı dondurma tadabilirsiniz veya sakızlı ürünler
satın alabilirsiniz. Yüzme için vereceğimiz serbest zaman sonrası İzmir’e hareket. Panaromik İzmir
şehir  turumuz   sonrası  otelimize  yerleşme  ve  konaklama.(  mevsim  şartlarını  yüzmeye  müsait
olmadığı günlerde Çeşme ve Alaçatı da geçirilecek süre daha uzun tutulacaktır.)

3.Gün: İzmir, Foça, İstanbul
Sabah kahvaltı sonrası rehberimizin belirleyeceği saatde Foça’ya hareket. Heredot’un ünlü sözü :
Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel ikliminde kurdular. Evet
bu  güzellikler  diyarı  şirin  Ege  kasabasını   keşfe  çıkıyoruz.  Küçük  balıkçı  kayıkları,  arnavut  taş
kaldırımı  sokaklar,  tarihi  Rum  Evleri  ,bu  güzellikler  arasında  Foça  sokakları  turumuzu
tamamladıktan sonra yüzme ve öğlen yemeği  için serbest zaman veriyoruz. Dileyen Misafirlerimiz
rehberimizin düzenleyeceği extra tekne turuna katılabirlirler dileyen misafirler plajda serbest zama
geçireblirler.  Rehberimizin  belirleyeceği  saat  de  İstanbul’a  dönüş  yolculuğumuz  başlıyoruz.
Balıkesir  Bursa  Yalova  Karayolu  üzerinden  İstanbul’a  varış  gezimizin  sonu  ve  misafirlerimizin
alındıkları noktalara bırakılması.

Tek Kişi ve Çocuk Ücretleri
 Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. 
 Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz acenteye 80 TL fark öderler.
 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk almadığı takdirde ücretsizdir. 
 Koltuk talep edildiği takdirde 199,9 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



                                   

Tur Ücretine Dahil olan hizmetler
 Gidiş & Dönüş ulaşım
 Profesyonel rehberlik hizmeti

 Susuzlu, Susuzlu Seçkin, Vesta Otel vb.  otel de iki kişilik odalar da toplam 1  gece OK. 
Konaklama

 Programda belirtilen çevre gezileri

 Seyahat sağlık sigortası 

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler
 Çeşme ,Alaçatı,Ilıca  Gezileri ara transferleri feribot ücretleri için kişi başı 80 TL kayıt ile

birlikte nakden acenteye ödenecek olup zorunludur ( giriş ücretleri dahil değildir).
 Öğlen yemekleri ve otelde extra harcamalar, ilk gün yol güzergahında kahvaltı.

 Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar.

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

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.


