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                       BAYRAMLARDA Ve Yaz 2019   Ege’nin Mavi Bayraklı Plajlarında Yüzme Turu 
   Ulaşım, 2 Gece Konaklama Dahil 4 Gün, Çeşme, Alaçatı, Ilıca, Seferihisar Sığacık, Şirince, Foça
                                      12 ,25 Temmuz / 09,11,13,29  Ağustos Hareket 

1.Gün        İstanbul-Şirince, Seferihisar, Sığacık 
21.30  İncirli Doğtaş Mobilya Önü 22.00 Mecidiyeköy Mado Önü ,22.30  Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü,22.45 Kartal köprüsü
altı 23.00 Çayırova Mc. Donalds önü hareket ile  Bursa Balıkesir Karayolu üzerinden yolculuğumuza başlıyoruz.

2.Gün       Şirince , Seferihisar, Sığacık Plajları (ekstra tekne turu imkanı)
Rehberimizin  anlatımı  eşliğinde  Bursa  Balıkesir  İzmir   karayolunu   takip  ederek   ekstra  sabah  kahvaltımızı  almak üzere
Şirince’ye varıyoruz. Kahvaltı sonrası eski  Rum evleri ile meşhur, kendinizi düşsel bir ülkedeymiş gibi hayal edeceğiniz, evleri,
sokakları  ve  insanları  ile  sizleri  kendine  çeken  Şirince'yi  geziyoruz.  Meşhur  Şirince  şarabının  tadımı  ve  alışveriş  sonrası
Seferihisar  Sığacık’a   hareket  ediyoruz.  Panaromik  Seferihisar  gezimiz  sonrası  Antik  dönemde  Teos’un  kuzey  limanını
oluşturan Sığacık’a geliyoruz. Teos Marina ile çehresi değişen, Pırıl pırıl kumu ve tertemiz deniziyle dünya çapında ünlü Akkum
ve Ekmeksiz plajlarının bulunduğu Sığacık’ta tekne turları ile Papaz Boğazı, Taş Ada, Azmak, Aktaşlı ve Çamağız bölgelerini
keşfedebilmektedir. Tam gün  Denize girmek için verilecek serbest zaman sonrası rehberimizin belirleyeceği saat de otelimize
hareket yerleşme ve serbest zaman.

3.Gün       Çeşme , Alaçatı , Ilıca 
Sabah Otelde alacağımız kahvaltı sonrası Çeşme’ye hareket ediyoruz. Panaromik Çeşme turumuzu yapıyor ve kısa bir serbest
zaman sonrası Rehberimizin belirleyeceği saat de Alaçatı’ya geçiyoruz.. 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.  Sonrasında   Ilıca’ya  hareket  ve  yüzme  için  serbest  zaman  veriyoruz.  Serbest  zaman  sonrası   rehberimizin
belirleyeceği saat de otelimize transfer için hareket ediyoruz. Akşam otelimize yerleşme ve konaklama.

4.Gün      Foça & Tekne Turu  (ekstra tekne turu imkanı)
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  rehberimizin  düzenleyeceği  extra   tekne  turu   için  serbest  zaman  veriyoruz.
Rehberimizin belirleyeceği saat de hareket ile İstanbul’a yolculuk ve misafirlerimizin alındıkları kalkış noktalarına bırakılması.

Tek kişi ve çocuk ücertleri
Belirtilen ücretler iki  kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. Tek kişi konaklayacak  misafirlerimiz acenteye 175  TL  fark ödemelidir. 
0-6 yaş çocuk otobüste koltuk  almadığı takdirde ücretsizdir. Koltuk  talep edildiği takdirde 299,90  TL dir.07-12 yaş çocuk ücreti iki büyük 
yanında konaklanması halinde 25  temmuz da 299,90 TL, 12 Temmuz Ve Bayramlarda 359,90  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.
*Susuzlu, Vesta  veya benzeri  otel de 2   gece OK konaklama
*Rehberlik hizmetleri

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler
*Feribot  ve gezi süresince  ara transfer ücretleri için 150  TL kayıt ile birlikte nakden acenteye ödenecek olup zorunludur.
*Gezi sırasında Öğlen yemekleri ve otelde extra  harcamalar, ilk gün yol güzergahında kahvaltı, akşam yemekleri.
*Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar.
*Müze,ören yeri,antik kent  , Kale gibi plaj  giriş ücretleri isteğe bağlı olup katılımcılara aittir.

NOT: Acente dönemsel yoğunluk yaşanan tarihlerde tur programı üzerinde değişiklik yapma , yazılı günlerin sıralamasını ve 
konaklama yapılacak bölgeleri ve otelleri değiştirme hakkını saklı tutar.

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.
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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 -14-  gün öncesinden Yurt dışı turlar da ise 21 Gün öncesinden 
acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla yükümlüdür aksi takdirde fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır.Bayram ve 
Resmi tatil 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.


