
                                    
 

DEDEMAN OTEL KONKALAMALI SALDA GÖLÜ,PAMUKKALE,KUŞADASI,EGE İNCİLERİ YÜZME TURU 

Salda gölü, Pamukkale, Hierapolis,Şirince Kuşadası, Çeşme, Alaçatı, Ilıca, Ayvalık, Cunda  

Ramazan Bayramı 03,04,05 Haziran ve Kurban Bayramı 09,11,12,13,14 Ağustos Hareket 
 

1. Gün | İstanbul  Pamukkale 

20:30 İncirli Doğtaş Mobilya Önü ,21:00 Mecidiyeköy Mado Önü,21:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi 

Otoparkı Önü 22.00 Kartal Köprüsü Altı,22.20 Çayırova Mc’ Donalds , 23.30 İzmit Halkevi 

Önü.Buluşma noktalarımızdan hareketle Pamukkale’ye yolculuk. 

2.Gün | Salda Gölü, Pamukkale, Hierapolis,Travertenler 

Sabah yol güzergahımızda  alacağımız  (ekstra) kahvaltı sonrası Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen 

Salda Gölü'ne gidiyoruz.185 metreye varan derinliği ile Türkiye’nin en derin, dünyanın ise üçüncü en 

derin gölü konumundadır. Dünyada Mars özelliği gösteren iki yerden biridir. Göldeki magnezyum 

yüklü beyaz kayaların aynısı Mars’ta da vardır. Gölün toprak yapısının sahip olduğu mineraller 

sayesinde, göl suyu bazı cilt hastalıklarına karşı etkilidir.Göl kenarında isteyenler bol bol resim 

çekebilir,yürüyüş yapabilir.Göl gezimizin ardından Pamukkale’ye varış. Tarihi Hierapolis Antik Kenti 

(Nekropol, Domitian Kapısı, Sütunlu Cadde, Karbondioksit Havuzu, Cin Deliği, Tiyatro, Antik havuz ve 

müzeler) gezdikten sonra termal suların içindeki kirecin çökeltisiyle oluşan Pamukkale 

Travertenlerinin beyazlığında üzerinde çıplak ayaklarımızla geziyoruz .Dileyen misafirlerimiz 

Travertenlerin muhteşem manzarasını kuşbakışı izleyebileceği Yamaç Paraşütü (Ekstra) yapabilirler. 

Ardından Pamukkale merkezinde Tekstil Atölyelerinde alış veriş ve yemek için (ekstra) serbest zaman 

veriyoruz. Serbest zaman sonrası otelimize varış yerleşme ve serbest zaman. Konaklama otelimizde. 

3.Gün | Şirince, Kuşadası, Kadınlar Denizi 

Sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrası Şirince’ ye doğru hareket ediyoruz. Şarabı ve eski Rum evleri 

ile meşhur, kendinizi düşsel bir ülkedeymiş gibi hayal edeceğiniz, evleri, sokakları ve insanları ile sizleri 

kendine çeken Şirince'ye varıyoruz. Meşhur Şirince şarabının tadımı ve alışveriş için serbest zaman 

veriyoruz. Rehberimizin belirleyeceği saat de Şirince den hareket ediyor ve Kuşadası’na varıyoruz. 

Panaromik Kuşadası turumuz sonrası  Kadınlar Denizi’ne varıyoruz Yüzme için serbest zaman tam gün 

yüzme imkanı.. Yüzme için verilecek serbest zamanı takiben  rehberimizin belirleyeceği saat de 

hareket otelimize yerleşme ve serbet zaman. 

 

4. Gün |  Alaçatı, Çeşme, Ilıca 

Sabah erken kahvaltı sonrası otelimizden Çeşme & Alaçatı’ya hareket. Panoramik Çeşme gezimiz ve 

sörfçülerin mekanı, Arnavut kaldırımlı sokakları, taş evleri ile ünlü Alaçatı'yı geziyoruz. Alaçatı'da sakız 

reçeli, sakız rakısı, sakızlı dondurma tadabilirsiniz veya sakızlı ürünler satın alabilirsiniz. Alaçatı gezimiz 

sonrasında Ilıca’ya hareket ediyor yüzmek için serbest zaman veriyoruz. (Yüzme için mevsim ve hava 

şartlarının uygun olmadığı durumlarda Çeşme ve Alaçatı’da kalış süresi uzatılacaktır). Yüzme için 

verilmiş olan serbest zaman sonrası otelimize hareket, Konaklama otelimizde. 

 

 



                                    
 

5.Gün |Sarımsaklı Plajı, Ayvalık, Cunda Adası  

Sabah Kahvaltı sonrası otelimizden Ayvalık’ a doğru hareket  ediyoruz. Sarımsaklı’ ya varışımızı takiben 

yüzme için serbest zaman veriyoruz. Rehberimizin belirlediği saatte Rumların ‘’Kokuluada’’ Moshinos 

adını verdikleri Cunda’ya hareket. Cunda’ya varışımızı takiben Aşıklar Tepesi ve Taksiyars Klisesi 

gezilecek noktalar arasındadır. Gezimiz sonrasında günün yorgunluğunu muhteşem manzarası ve 

kordon boyu keyif dolu anlar yaşayabileceğimiz Taşkahve’ de serbest zaman. dileyen misafirlerimiz 

meşhur papalina veya bir çok farklı balık çeşidi, deniz mahsulleri, mezeleri ve zeytinyağlı yemekleri ile 

Ege lezzetlerinin tadına varabilirsiniz. farklı bir alternatif ise tatlı bir esintisi olan kordon boyunda 

közde türk kahvesi içerek dinlenebilirler. Rehberimizin belirleyeceği saatte İstanbul’a dönüş yoluna 

geçiyoruz. Balıkesir – Bursa karayolunu takit ederek İstanbul’ a varış. misafirlerimizin alındıklara 

noktalara bırakılması. 

 

NOT: Dönüş güzergahında İzmit Halkevi Önünden alınacak Misafirlerimiz Çayırova Mc. Donalds 

Önünde Bırakılacaklardır. 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 300 TL fark öderler. 

 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk almadığı takdirde ücretsizdir.  

 0-6 yaş çocuk için  otobüste koltuk talep edildiği takdirde 369,90 TL acenteye ödenmelidir.  

 07-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde 399,90 TL, + zorunlu ücretler 
olarak acenteye ödenir. 

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

 Gidiş & Dönüş Ulaşım  

 Pamukkale Dedeman Park Otel, Susuzlu, Susuzlu Seçkin,Vesta  vb. Anıl, Labella vb otel de 3  
gece OK. konaklama.  

 Programda belirtilen geziler 

 Profesyonel Rehberlik Hizmeti 

 Seyehat Sağlık Sigortası 

 
Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler 

 Gezi süresince ara transferler ücretleri, Şirince gezisi,Feribot, otoban, otopark ücretleri için kişi başı 

150 TL kayıt ile birlikte nakden acenteye ödenecek olup zorunludur 

 Öğlen yemekleri ve otelde extra harcamalar,ilk gün yol güzergahında kahvaltı. 

 Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar. 



                                    
 

 Müze,ören,antik kent ,Bergama Teleferik ve plaj  giriş ücretleri katılımcılara aittir. Müze 
kartı olanlar için antik kent girişleri ücretsizdir. 

 

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. 

 

 

 

 

 


