
EGE'NİN GİZLİ KALMIŞ KÖŞELERİ
(28.06-12.07-26.07-23.08-13.09-11.10)

 
Hareket Noktaları ve Saatleri                         : 
20.30 İncirli Doğtaş Mobilya Mağazası Önü 
21.00 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü 
21.30 Kadıköy Beşiktaş-Adalar İskelesi Önü 
21.45 Maltepe Köprüsü 
22.30 Çayırova Mc Donalds Önü 

HAREKET : Yukarıda belirlenen buluşma noktalarından siz değerli konuklarımız 
ile buluşuyor ve gerekli molaları vereceğimiz, BURSA-BALIKESİR-MANİSA-
İZMİR güzergahında gece yolculuğumuza başlıyoruz.

1.GÜN : Sabah saatlerinde yol güzergahında alacağımız ekstra kahvaltı sonrası, 
ilk olarak,  Türkiye’de Slow Food (katkısız gıdalar üretmek ve geleneksel 
yemekleri yaşatmak) hareketini uygulayan tek köyümüz olan Germiyan Köyü’nü
gezeceğiz. Köyün sokaklarında dolaşırken evlerin ve sokakların çiçek motiflerle 
boyanmış olduğunu göreceksiniz. Daha sonra Ülkemizin ilk temalı festivali olan 
Oyuk (Korkuluk Festivalini) gerçekleştiren Barbaros Köyü’nü ziyaret edeceğiz. 
Festivalin ardından köylülerin yaptıkları bu korkuluklar köy sokaklarında yıl 
boyunca sergileniyor. Hem bu korkulukları görüyor hem de çat kapı evi yazan 
bir köy evininin kapısını çalıp eve konuk oluyoruz. Ardından Susuz Yaz filminin 
çekildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığın 2012 yılında yaptığı yarışmayı kazanan 
Türkiye’nin en temiz köyü ünvanına sahip, ülkemizin tiyatrosu olan ilk ve tek 
köyü Bademler köyünü geziyoruz. Buradan yöresel mimarisine, geleneklerine,  
göreneklerine, sahip çıktığından dolayı 2009 yılında Türkiye’de ilk Cittaslow 
(Yavaş Şehir) unvanını kazanmış olan Seferihisar’a geçiyoruz. Seferihisar 
sokaklarında yapacağımız serbest gezinin ardından, otelimize yerleşiyoruz. 
Konaklama ve akşam yemeği otelimizde. SEFERİHİSAR

2.GÜN : Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası, ilk durağımız, Teos Antik 
Kenti, Kent küçük bir yarımadanın kıstağında (İsthmos) kurulmuş ve 
gelişmiştir. Kıstağın ortasındaki Kocakırtepe üzerinde kentin akropolü 
bulunmaktadır. Hellenistik Dönem surunun çevrelediği alan içerisinde Akropol, 
Dionysos Tapınağı, Tiyatro, Bouleuterion, Agora, Agora Tapınağı ve büyük bir 
sarnıç yer almaktadır. Buradan sonra durağımız,  bazı dizi filmlerin çekildiği 
Sığacık. Burada, Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış Osmanlı Kalesi’ni, iç 
kalede inşa edilmiş ve otantikliğini kaybetmemiş evleri ve sokakları yürüyerek 
gezeceğiz. Sığacık’tan sonra Urla İskele’ye doğru yolumuza devam ediyoruz. 
Tanju Okan parkında vereceğimiz fotoğraf molası sonrası, Klazomenai Antik 
Kentinde bulunan zeytinyağı işliğini görüyoruz.  Oniki İon kentinden biri olan 
Klazomenai, MÖ 4000 yıllarından itibaren iskan görmüş olan Limantepe 
mevkiindedir ve Demir Çağında kurulmuştur. Klazomenai Antik Kenti zamanında
kullanılan Klazomenai Zeytinyağı İşliği, Anadolu’nun ilk zeytinyağı üretim tesisi 
olup bu topraklarda bulunan en eski zeytinyağı işliği olma özelliğindedir. 
Buradaki ziyaretimiz sonrasında Çeşmealtı’na geçiyoruz. Ege’nin bu muhteşem 
bölgesinde vereceğimiz serbest zamanın ardından İstanbul’a doğru yola 
çıkıyoruz.

ÖNEMLİ:
Turu satın alan misafirlerimiz,   Milli Park-Ören Yeri ve Özel Alan girişleri
Alan Kılavuzluk ve Apranti Hizmetleri  için kişi başı     90.-   TL     ödemekle 
yükümlüdür. Bu ücret rehber tarafından araçta toplanacak olup zorunludur



Fiyata dahil olan hizmetler                                                                    :
(1)  Gece Konaklama
(1) Sabah Kahvaltısı
(1) Akşam Yemeği
Lüks araçlar  ile ulaşım
Rehberlik hizmetleri
Araç içi ikramlar
1618 Sayılı yasa gereği zorunlu sigorta

Fiyata dahil olmayan hizmetler                                                            :           
1.Gün Sabah Kahvaltısı
Öğlen yemekleri
Tüm yemeklerde alınan içecekler
Mola yerlerinde alınan yiyecek ve içecekler
Müze-ören yerleri özel alan girişleri
Tur harici tüm harcamalar

GENEL BİLGİLER :
* Bu turumuz 1 gecesi otel konaklamalı 2 gündür. Çocuk indirimleri aynı odada 
kalan anne-baba yanında geçerlidir.
*   Rehberimiz programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde 
değişiklik yapabilir. Turlarımız otel, ulaşım, tur programı ve rehberlik hizmetleri 
ile bir bütündür ayrı ayrı düşünülemez. Tur içersinde kullanılmayan ulaşım, 
konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez. Rezervasyon esnasında 
koltuk sözü verilemez. Tur öncesi ve tur içinde hava muhalefeti nedeniyle 
yapılamayan turlarda acentemizin sorumluluğu yoktur. 
* 02 yaş çocuklara koltuk alınması halinde 80.- TL ücret talep edilir.
*  Acente, yeterli kişi sayısı oluşmadığı taktirde haber vermek koşulu ile turu 
iptal etme hakkını saklı tutar.
* Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 10-15 kişi arası özel dizayn 
minibüsle, 15-29 kişi arası lüks küçük otobüs (midibas), 29 kişi üzeri ise 46 
veya 55 kişilik özel Turizm araçlarıyla yapılacaktır. Büyük araç garantisi 
verilmez. 
* Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, ön veya arka koltuk garantisi verilmez.
Koltuk numaraları kesin kayıt sırasına göre verilir.

DİKKAT!! 1618 nolu yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek 
hizmetlerinden biri veya birkaçının bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence gibi 
her türlü organizasyonu kapsayan faaliyetleri ancak TURSAB üyesi Seyahat 
Acentaları yapabilir. Dernekler, vakıflar, klüpler, okullar, resmi ve özel kurumlar
Acentalar olmaksızın tur ve yukarıdaki faaliyetleri düzenleyemez. Lütfen 
gezinizin Türsab üyesi Acentalar ile yapıldığına emin olunuz. Hukuk devleti 
vatandaşların duyarlılığı ile işler.

Bu tur programı, Emreli Turizm tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Programın 
kopyalanması, yayınlanması yasaktır. Tüm hakları Emreli Turizm’e aittir. Turizm 
sektöründe oluşturulan kopyalarından Emreli Turizm sorumlu tutulamaz. 
Kopyalanan Tur Programlarının tespiti durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Tur
programımız, 6502 numaralı tüketici kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.


