
                                    
 

İZMİR’in İNCİLERİ YÜZME TURU 

Çeşme,Alaçatı,Ilıca,Ildır,Urla, Balıklıova,Karaburun,Mordoğan,Foça,Ayvalık,Cunda Adası 

Kurban Bayramı, 15 Temmuz ve 30 Ağustos Haftaları 

 

1. Gün:İstanbul - Çeşme 

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 İle Bursa - 

Balıkesir Karayolu  Üzerinden Yolculuğumuza Başlıyoruz. 

 

2. Gün: Çeşme, Alaçatı, Ilıca ( Yüzme Molası ), Ildır 

Rehberimizin anlatımı eşliğinde Bursa Balıkesir İzmir  karayolunu  takip ederek  Çeşme’ye yolculuk. 

Sabah yol güzergahımızda Çiçekliköy ‘ de kahvaltı molası veriyoruz. ( ekstra ) Kahvaltı molamız sonrası. 

Çeşme- Alaçatıya hareket. şifalı sıcak suları, olağanüstü kalitede kumun, güneşin ve berraklığın 

kucaklaştığı şirin bir tatil beldesi olana Çeşme’ye varıyoruz.Panaromik Çeşme turumuz sonrası 

Alçatı’ya varıyoruz. 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. 

Alaçatı turumuz sonrasında serbest zaman. Rehberimizin belirleyeceği saatte Ilıca’ya hareket. Ilıca’ya 

varıyor ve  yüzme için serbest zaman veriyoruz. Yüzme için verilmiş olan serbest zaman sonrası Ildır’a 

hareket. Kızıl kent olarak bilinen şirin balıkçı köyü Ildır, Antik dönemde Erythrai adıyla anılan köyün 

ismi, kırmızı anlamına gelen 'erythrostan' türemiş. Bu kelime köyün etrafını saran kırmızı renkli 

topraktan geldiği düşünülmektedir.En güzel enginarın burada yetiştiği bilinmektedir. Ildır gezimiz 

sonrasında serbest zaman rehberimizin belirleyeceği saate otelimize hareket ve konakma. 

 

3. Gün: Urla, Barboros Köyü, Balıklıova ( Yüzme Molası), Karaburun, İncirliköy Plajı, Mordoğan 

Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası,Nobel ödüllü Şair Yorgo Seferis’in ve sanatçı Tanju Okan’ın da  

vazgeçemediği ve  iz bıraktığı topraklara Urla’ya hareket.Urla’nın kendi kadar güzel olan köylerini 

keşfedeceğiz.İlk olarak gözlerden uzak sakinliği ile bilinen Kalbim Ege’de kaldı dizisininde çekildiği  

Barbaros Köyü’nü  göreceğiz.Sonrasında tarihi M.Ö 5.000’lere dayanan şirin balıkçı kasabası 

Balıkova’ya hareket ediyoruz.Varış sonrası sakin ve eşsiz koylarında yüzme molası için serbest zaman 

veriyoruz.Dileyen misafirler bölgeye has un kurabiyeleri ile keyifli bir çay molası verebilirler.Gezimiz 

sonrası Ege’nin saklı cennetlerinden Karaburun’a hareket .Mitolojiden tanıdığımız, bir su birikintisinde 

yansımasını gördükten sonra kendisine aşık olan Narcissos‘un,yemeden içmeden kesilip olduğu yerde 

eriyip nergis çiçeğine dönüştüğü yer de Karaburun’da. Günümüzde kendini aşırı sevmek olarak ifade 

edilen narsizm de bu kelimeden türemiş.Rehberimizden bölge ile ilgili anlatımları dinledikten sonra 

mavi bayraklı İncirliköy Plajına hareket.Türkiye’nin en güzel plajları arasında yeralan İncirliköy plajında  

yüzme molası veriyoruz.Gezimiz sonrası, bozulmamış doğası, tarihi kalıntıları, tertemiz denizi ve 

yüksek oksijen oranıyla keyifli ege kasabası  Mordoğan’a hareket.İzmir'in Karaburun ilçesinde yer alan 

en özel kasabalarından olan Mordoğan,70 çeşit mor çiçeği ile ün yapmış bir tatil beldemizdir.M.Ö. 

4000 yıllarına dayanan tarihinde,ilk yerleşimi Hititler gerçekleştirmiştir.Hititlerden sonra sırasıyla 

Aiol'lar,Folisyem'ler,Makedonyalılar,Romalılar,Bizanslılar ve Osmanlılar hükmetmiştir.Burada 



                                    
 

göreceğimiz yerler arasında,14 yy’dan kalma Ayşe Kadın Camii, Narkisos Dilek Pınarı 

bulunmaktadır.Gezimiz sonrası akşam yemeği için Balıkçı Kasabamızda serbest zaman veriyoruz. 

Akşam yemeği sonrası İzmir’e hareket .Konaklama İzmir’deki otelimizde. 

 

4. Gün: Foça ( Yüzme Molası ), Ayvalık, Cunda Adası 

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. Rehberimizin belirlediği saatte Rumların 

‘’Kokuluada’’ Moshinos adını verdikleri Cunda’ya hareket. Panaromik Ayalık turumuz sonrası  

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. 

 

  

 

Tek Kişi ve Çocuk Ücretleri 

 Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar.  

 Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz acenteye 200 TL fark öderler. 

 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk almadığı takdirde ücretsizdir.  

 0-6 yaş çocuk  için otobüste koltuk talep edildiği takdirde 299,90 TL acenteye ödenmelidir.  

 07-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde 359,90 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 

 İzmir Susuzlu, Comfort, Vesta Otel vb.  otel de 2  gece OK. Konaklama 

 Programda belirtilen çevre gezileri 

 Seyahat sağlık sigortası  

 
Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler 

 Gezi süresince ara transferler ücretleri,Feribot, otoban, otopark ücretleri için kişi başı 130 TL 

kayıt ile birlikte nakden acenteye ödenecek olup zorunludur 

 Öğlen ve akşam 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. 

NOT: 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. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


