
BODRUM TURU 

Bafa Gölü-Güvercinlik Koyu-Bodrum Kalesi-Sualtı Arkeoloji 
Müzesi-Halikarnas Mozolesi-Zeki Müren müzesi  

4 * OTELİMİZDE 

HERŞEY DAHİL  KONAKLAMA FARKI İLE 

 2 Gece 3 Gün 

Tur Programı 
1. Gün:  
 
Sabah saat 06:30’da MavişehirMavibahçe Önü, 06:35’de Bostanlı İskele, 06:40’da Karşıyaka 
Acenta Önü, 06:45’de Girne Yunuslar Mavikule önü,  karşısı, 07:15 de Bornova E.Ü.H 
Önü, 07:35’de Üçyol Pizza Pizza, 07:40’da Susuz Dede, 07:50’de Üçkuyular Meydan Pamukkale 
Yazıhaneler önünden misafirlerimizi alıyor ve yolculuğumuza başlıyoruz. Sabah kahvaltımızı 
uygun bir tesiste alıp Söke-Milas yolu üstünde yer alan   alüvyonel set gölü olan Bafa Gölü’ne 
hareket ediyoruz.  Ege Denizi’nin bir körfezi olan, Büyük Menderes nehrinin alüvyonları ile 
denizden bağlantısı kesilip, göl haline gelen eski Latmos Körfezi’ni şimdiki Bafa Gölü haliyle 
seyredip, göl kenarında kahvelerimizi yudumluyoruz. Bodrum’a yavaş yavaş yaklaşırken 
karşımıza Güvercinlik koyu çıkıyor. Güvercinlik Koyu’nda kısa bir fotoğraf molasından 
sonrası Halikarnassos diye bilinen Homeros’un ebedi mavilikler ülkesi, Cevat Şakir’in 
burada nur içinde yaşanır dediği  bembeyaz  evleri, gümbetleri, yatları ile şöhreti dünyaya 
yayılmış  Bodrum merkeze doğru devam ediyoruz ve zeki müren müzesini ziyaret 
ediyoruz  Zephyrion  adası üzerinde, Saint Jean şövalyeleri tarafından inşa edilmiş, Unesco 
Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan  Bodrum Kalesi’ni ve Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni 
görüp  geziyoruz.(bu tarihte tadilatı tamamlanmış ise)Bodrum’un otantik  sokaklarında dolaşıyor, 
sahilinde oturup Bodrum’u hissediyoruz serbest zamanımız sonrası tur otobüsümüze geçip 
otelimize  doğru yol alıyoruz. Göktepe’nin güney yamacındaki antik tiyatroyu 
görerek  geçiyoruz  artık  otelimize  gitme zamanıdır. Akşam yemeğine  kadar, otelimizin 
ikramlarından, açık, kapalı yüzme havuzundan ve diğer aktivitelerinden faydalanıyoruz.  Akşam 
yemeğimizi açık  büfe olarak otelimizde alıyoruz 

 

2. Gün:  
 
Sabah kahvaltımızı açık büfe olarak alıp tüm gün otelimizin herşey dahil konseptinden ve 
aktivitelerden yararlanıyoruz (deniz, havuz,spamerkezi,spor salonu ).Akşam yemeği ve 
konaklama     

 

3. Gün:  
 
Sabah kahvaltımızı açık büfe olarak alıp, öğle yemeğine kadar otelimizin imkanlarından 
faydalanıyoruz  (deniz, havuz, spor salonu vs) Öğle yemeğimizi herşeydahil olarak otelimizde 
alıp  rehberimizin  bildirdiği saatte otobüsümüze geçip  Gümüşlük  Koyu’na  hareket ediyoruz. 
Begonviller ve zambakların süslediği şirin evleri, rengarenk takı, sandalet ve Bodrum’a özgü diğer 
ürünlerin satıldığı tezgahları, iyot  kokan sokakları, sevimli kahvehanesi, Tavşan Adası 



,Myndos  antik kenti  kalıntıları  ile Bodrum Yarımadası’nın batısını süsleyen Gümüşlük’te 
alacağımız serbest zaman sonrasında İzmir’e  dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. 

Bir sonraki EGE CEYLAN TUR DA BULUŞMAK DİLEĞİYLE ESENLE KALIN 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler 

 Lüks otobüs ile ulaşım 
 4* Hotelde 2 gece konaklama 
 Otelin Belirlediği HerşeyDahil Konsepti ve Konaklama 
 Programda belirtilen tüm turlar ve geziler 
 EGE CEYLAN TUR yol ikramları 
 EGE CEYLAN TUR Profesyonel Türkçe Rehberlik Hizmeti 
 Seyahat Sigortası 

  

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler 

 İlk gün yolda alacağımız sabah kahvaltısı 
 İlk ve Son gün öğle yemeği 
 Molalarda alınan tüm içecekler 
 Müze ve Ören yeri giriş ücretleri 
 Otelde ekstra harcamalar 

  

Tur Hareket Detayları 

Kalkış Yerleri: 

 MAVİŞEHİR MAVİBAHÇE AVM ÖNÜ (06:15) 
 BOSTANLI İSKELESİ ÖNÜ (06:20) 
 GİRNE YUNUSLAR MAVİ KULE (06:35) 
 BORNOVA EGE ÜN. HAST.ÖNÜ (07:10) 
 ÜÇYOL PİZZA PİZZA ÖNÜ (07:30) 
 ÜÇKUYULAR MEYDAN PAMUKKALE YAZIHANELER ÖNÜ (07:45) 

 


