
                                   
BOZCAADA, KADIRGA KOYU & ASSOS, BEHRAMKALE YÜZME TURU

Bozcaada, Ayazma Plajı, Kadırga Koyu, Assos, Behramkale
05 Temmuz – 25 Ekim arası her Cuma hareket

1.Gün: İstanbul - Bozcaada
23.00  Kadıköy Evlendirme Dairesi  Önü 23.30 Mecidiyeköy Migros Önü ( Eski Ali Samiyen Stadı 
karşısı) ,24.00  Bakırköy Ömür Plaza Önü, hareket ile Tekirdağ – Keşan karayolu takip edilerek 
Çanakkale üzerinden Bozcaada’ya doğru yolculuğumuza başlıyoruz.

2.Gün: Bozcaada - Çanakkale
Sabah saatlerinde yol güzergahımızda vereceğimiz extra kahvaltı molamız sonrası Geyikli iskelesine
varış.  Geyikli  iskelesinden  feribot  ile  adaya  geçiyoruz.  Bozcaada'  ya  varışımıza  müteakip  ada
sokaklarında yürümeye başlıyoruz. Adanın Türk ve Rum  mahallelerinde yapacağımız geziden sonra
dileyen misafirlerimiz adaya özgü şarapların yapıldığı  Talay Şarap Fabrikasını (Bahar çiçeklerinin
etrafı sarmasıyla birlikte ilk yeşermeye başlayan kütükler, yaz boyunca olgunlaşan üzümlerin iştah
kabartan  duruşları,  sonbahara  doğru  etrafı  saran  bağbozumu  heyecanı,  feribota  ve  fabrikalara
yetiştirilen kasa kasa üzümler, ada sokaklarını dolduran keskin kokusu ve bir kadehte son bulan
yolculuğu...Bir ada şarabı içerken alacağınız keyif, lezzetinin ötesinde işte bu hikayenin canlı tanığı
olmanızdan  kaynaklanıyor.)  gezebilir  ve  hediyelik  şaraplarını  alabilirler.  Deniz’e  girmek  isteyen
misafirlerimiz,  Ayazma  Plajına,  dileyen  misafirlerimiz  Akvaryum  Koyuna,  dileyen  misafirlerimiz
Rüzgar  Güllerine  gidebilir   Ege  denizinin  ve  sahillerinin  keyfine  varabilirler.(Denize  girecek
misafirlerimizin yüzme eşyalarına yanlarına almaları tavsiye edilir ve minibüs ücreti misafirlerimize
aittir.)  Rehberimizin belirleyeceği saat de  feribot ile Bozcaada’dan Geyikli  iskelesine geçiyor ve
İskelede bekleyen otobüsümüz ile otelimize doğru hareket ediyoruz. Otelimize varış ve konaklama.

3.Gün: Kadırga Koyu, Assos, Behramkale, İstanbul
Sabah kahvaltı  sonrası  otelimizden hareket ve Kadırga Koyuna varış.Doğal  Güzelliği  ile  ünlü bu
güzel koyda yüzme ve güneşlenme için verilen serbest zaman da Ege denizinin berrak sularının
tadını  çıkarabilirsiniz.  Rehberimizin  belirleyeceği  saat  de   anlatımlar  eşliğinde  Assos’a  hareket
ediyoruz.Dileyen misafirlerimiz  extra olarak Antik Liman’a inebilir veya Athena tapınağına çıkarak
renkli  kareler  yakalayabilirler.Serbest  zaman  sonrası  Çanakkale  üzerinden  İstanbul’a  dönüş
yolculuğumuz için hareket ve misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması.

Tek kişi ve çocuk ücertleri
 Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. 
 Tek kişi konaklama yapacak misafirlerimiz 70 TL fark öderler
 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk  almadığı takdirde ücretsizdir. Koltuk talep edildiği takdirde 

170 TL dir.
 07-12 yaş çocuk fiyatları ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde geçerlidir 149.90 TL  

+ zorunlu ücretler olarak acenteye ödenir.
 Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki  kişilik ücret ödenmelidir.

Tur Ücretine Dahil olan hizmetler



                                   
 Gidiş & Dönüş ulaşım
 Rehberlik hizmetleri
 Aşkın, Boğaz vb. otelde 1 gece OK. konaklama 
 Programda belirtilen tüm çevre gezileri
 Seyehat ve sağlık sigortası

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler
 Gezi süresince ara transfer ücretleri, fetibot ve otopark ücretleri için kişi başı 90 TL kayıt ile 

birlikte nakden acentaya ödenecek olup zorunludur.
 Plaj,Şemsiye,şezlong,kale,antik kent yeri gibi giriş ücretleri isteğe bağlı olup katılımcılara 

aittir.
 Öğlen yemekleri ve otelde extra harcamalar,ilk gün yol güzergahında kahvaltı.
 Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar.

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.


