
29 EKİME ÖZEL AYVALIK KONAKLAMALI 2 GECE KONAKLAMALI, TEKNE TURU, DENİZ
KEYFİ DAHİL, ALAÇATI - ILICA PLAJI–  ŞİRİNCE -  BERGAMA – KIZIL AVLU - ASKLEPİON

– AYVALIK TENKE TURU- CUNDA ADASI – ŞEYTAN SOFRASI TURU 500 TL

 NOT: Ek Hizmet Bedeli, Otoparklar,  Feribot geçiş ücretleri, Rehberlik hizmeti, Ara Transfer bedelleri
için araçta kişi başı 120TL alınacaktır. Ödenmesi zorunludur.

3 GECE 4 GÜN, 2 GECE TERMAL OTEL KONAKLAMALI OLARAK GEÇERLİDİR.

Tur programında içerik aynı kalmak koşuluyla tur günleri veya program sırası değişebilmektedir.

Konaklamalar

Satın aldığınız kodlar Kalif Otel, Milano Otel vb Otellerde konaklamalı tur için geçerlidir.

Ayvalık Kalif, ya da Milano Otel için Single Konaklama Bedeli 2 gece için 180 TL’dir.  

Mare otel;  gecelik 50 tl konaklama farkı ödenmesi gerekmektedir.

TUR PROGRAMI VE DETAYLAR 

 
1. GÜN   :
* 21:30 İncirli Ömür Plaza Önü
* 22:00 Mecidiyeköy Mado (Eski Teknosa)  Önü
* 22:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü
* 22:45 Kartal Köprüsü
* 23:00 Çayırova Mc’ Donalds
 
Yukarıda belirtilen yer ve saatlere doğrultusundahareketle ESKİHİSAR – TOPÇULAR (Feribot ile ) -YALOVA- 
BURSA- BALIKESİR – MANİSA üzerinden sabaha karşı İZMİR’E varış.  (GECE YOLCULUĞU 580 KM/ 8 SAAT)

2.GÜN CUMARTESİ:  ALAÇATI – ILICA – ŞİRİNCE : 
  Sabah yolda alacağımız (ekstra) kahvaltı  sonrası  ÇEŞME’ye varıyoruz. Temposu yüksek bir gezi  gününü otobüsle
Çeşme Limanını  ve  Çeşme  Kalesi’ni  panoramik  gezerek  başlatıyoruz.  (Çeşme merkezinde  mola  verilmemektedir.)
Sonrasında sezonuna göre Ilıca’da yüzme molası ( 1-1,5 Saat ) veriyoruz. Daha sonra tatlı esintili rüzgarıyla sörfçülerin
mekanı,  eski  Rum Evleriyle,  Arnavut  Kaldırımı  sokaklarıyla,  nostaljik  taş  evleriyle Alaçatı’ya  geçiyoruz.  Sonrasında
ALAÇATI gezimizi tamamladıktan sonraki durağımız ŞİRİNCE, zeytinlikler arasına uzanan yol bizi şirin bir Rum köyü, eski
adı “Çirkince” olan Şirince’ye getiriyor. Öğle yemeğimizi Şirince’de çöp işi olarak alıyoruz (ekstra). Birbirinden güzel
evleri,  sokakları ve insanlarıyla Şirince gezimizin ardından 4 ve 5* alternatifli  Termal otellerimize yerleşmek üzere
AYVALIK’a hareket ediyoruz. Otelimiz Sarımsaklı Plajında.  Dileyen Misafirlerimiz otelde alınan akşam yemeği sonrası
Cunda Adasına Gece turuna katılabilirler. 

Sabah Kahvaltısı:  Yolda ya da Alaçatı ‘da Rehberinizin Önereceği Restaurantta Ekstra Olarak Alınacaktır.
Öğle Yemeği: Yolda ya da Şirince ‘de Rehberinizin Önereceği Restaurantta Ekstra Olarak Alınacaktır.
Akşam Yemeği: Otelde Alınacak Olup, Set menü ya da Açık Büfe olabilmektedir. Tur Ücretine Dâhildir.
Konaklama: Seçilen Otelde Konaklama Gerçekleştirilecektir.
Rota: İstanbul – Alaçatı (580 km) Alaçatı – Şirince (160 km) Şirince – Ayvalık  (230  km)
Toplam Kat Edilecek Mesafe: 970 Km 
 
3.GÜN: BERGAMA AKROPOLİSİ – KIZIL AVLU (BAZİLİCA)  - ASKLEPİON: 

       Otelimizde alınan sabah kahvaltısı sonrası 9:00 civarında otelden hareketle Bergama'ya ulaşıyoruz. 
İlkler kenti Bergama; parşömenin anavatanı, eczacılığın babası Hekim Galenos’un kentidir. İncil’de geçen Anadolu’daki
yedi kiliseden birine, Berlin Müzesi'nde sergilenmekte olan Zeus Sunağı'ndan geriye kalanlara ve Dünyanın en dik
tiyatrosuna sahiptir. Pergamon Antik Kenti, Caicus Nehri’nin (Günümüzde Bakırçay) kuzey ucunda kurulmuş eski bir
Yunan  kenti  olup  günümüzde  Pergamon  Antik  Kenti’nin  (eski  Bergama)  ana  alanları  bugünkü  modern  Bergama
kentinin kuzeybatısındadır. Kent, Antik çağlarda ilk kez M.Ö 399 yılında Ksenophon tarafından ve onun ardından da
Persler tarafından ele geçirilmiştir. M.Ö 281 – 133 yılları arasında Attalid döneminde Helenistik Bergama Krallığı’nın
başkenti olmuştur.  Pergamon krallığının, muhteşem mimari yapılarının bulunduğu  Akropolis ile Bergama turumuza



başlıyoruz.   Teleferik  ile  çıkışımızı  yapıyoruz  (ekstra).  Bergama  Akropolisinde Zeus  Sunağı,  yukarı  agora,  tiyatro,
kütüphane, Dionysos Tapınağı, Athena Kutsal Alanı, kral sarayları, Zeus Altarı, Trojan Tapınağı gezilerinin ardından Kızıl
Avluya gidiyoruz. 
BAZİLİCA(KIZIL AVLU); Kızıl Avlu, bir Roma tapınağıdır. Tapınak, MS 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde 
muhtemelen Hadrianus zamanında inşa edildiği düşünülmektedir. Antik Yunan dünyasında hala ayakta kalan en büyük
Roma yapılarından biridir.  Kızıl Avlu gezimizin ardından öğlen yemeği sonrası Asklepion turuna başlıyoruz.

Asklepion, sağlık tanrısı Asklepios’a adanan kutsal ve insanları tedavi etme amaçlı kullanılan alanlara verilen isim. 
Asklepion adını Apollon’un oğlu olan ve Sağlık Tanrısı olarak bilinen Asklepios’tan alıyor. 9 yüzyıl boyunca hizmet 
veren Bergama Asklepionu, antik Dünyanın en önemli tıp merkezlerindendir.
Asklepios Kutsal Alanı, galerili avlusu, 3500 kişilik tiyatro yapısı, İmparator Hadrianus’a ait kült salonu, kütüphanesi, 
yuvarlak planlı Asklepios Tapınağı ile Roma Döneminde oldukça önemli bir sağlık merkeziydi.
Sağlık tanrısı Asklepios adına MÖ 4. yüzyılın ortalarında kentin oldukça dışında Geyikli Dağı’nın yamaçlarında, kuytu 
bir vadi içerisinde, şifa verdiğine inanılan su kaynaklarının bulunduğu düzlükte kurulmuş. Radyoaktif özellikleri 
günümüzde keşfedilmiş şifalı suları yüzyıllardır insanlar tarafından sağlık amaçlı kullanılmış. Bergama’daki Asklepion 
aynı zamanda dönemin ünlü hekimlerinin yetiştiği bir tıp okulu ve dünyanın ilk psikiyatri hastanesi olarak da tarihe 
geçmiş. Satyr ve Galen gibi zamanın en ünlü hekimleri burada yaşamış. Asklepionda asırlar önce bünyesindeki seçkin 
hekimler ve müzik, çamur banyoları, su ve spa terapileri, meditasyon, telkin, doğal bitkisel karışımlar, masaj, 
aromaterapi, özel diyetler gibi günümüzde tekrar popülarite kazanan yöntemlerle hastalara şifa dağıtan bir yerdi. 
Asklepion’da bulunan bir kırık sütun üzerinde görülen kasesinin etrafında iki yılan motifi, ölmek üzere olan bir 
hastanın iki yılanın zehrini içtikten sonra iyileştiği ile ilgili mitosu konu alır ve daha sonra bir çubuğun etrafına dolanan 
iki yılan figürü tıbbın simgesi haline gelmiştir.
Asklepion gezimizin ardından Ayvalıktaki otelimize doğru hareket. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

Sabah Kahvaltısı: Otelde Açık Büfe Olarak Alınacak Olup, Tur Ücretine Dâhildir.
Öğle Yemeği: Yolda ya da Bergama’da Rehberinizin Önereceği Restaurantta Ekstra Olarak Alınacaktır.
Akşam Yemeği: Otelde Alınacak Olup, Set menü ya da Açık Büfe olabilmektedir. Tur Ücretine Dâhildir.
Konaklama: Seçilen Otelde Konaklama Gerçekleştirilecektir.
Rota: Sarımsaklı – Bergama (65 km) Bergama  - Sarımsaklı (65 km)
Toplam Kat Edilecek Mesafe: 130 Km 

 
2.GÜN AYVALIK TEKNE TURU-CUNDA ADASI-ŞEYTAN SOFRASI
       Otelimizde alınan sabah kahvaltısı  sonrası  9:00 civarında otelden hareketle Ayvalık şehir  merkezine gidiyoruz.
Buradan bineceğimiz  gezi teknemizle, denizin, güneşin, eğlenceli animasyonların tadını çıkartmak için yaklaşık 5 saat
sürecek  tekne turumuza başlıyoruz .  2 yada 3 koyda verilecek yüzme molası ve seyir sırasında göreceğimiz koylar
arasında Dalyan Boğazı, Hakkıbey Yarım Adası, Pınar Adası, Kara Ada, Çıplak Ada, Maden Adası, Ortunç Koyu sayılabilir.
Bu keyifli  tekne gezimizin ardından Cunda Adasının taş sokaklarını, rum evlerini ve kiliselerini geziyoruz. Ardından
muhteşem manzaraya sahip Şeytan Sofrasına hareket  ediyoruz. (Şeytan sofrasında gün batımı  beklenmeyecektir).
Şeytan  sofrasında  muhteşem  koylar  ve  adaların  manzarasının  keyfini  çıkardıktan  sonra  dönüş  yolculuğumuza
başlıyoruz.  Bir  sonraki  Atomtur  -  Tatilalsana  organizasyonunda  tekrar  görüşmek  üzere,  siz  değerli  misafirlerimizi
aldığımız noktalara bırakıyoruz. 

Sabah Kahvaltısı: Otelde Açık Büfe Olarak Alınacak Olup, Tur Ücretine Dâhildir.
Öğle Yemeği: Tekne turunda Balık – Salata Olarak Alınacaktır. (Ekstra 20tl)
Akşam Yemeği: Mola Tesislerinde Ekstra Olarak Alınacaktır.
Konaklama: DİKKAT BU GECE OTEL KONAKLAMASI YOKTUR.
Rota: Ayvalık – İstanbul ( 410 km)
Toplam Kat Edilecek Mesafe: 410 Km 

ÜCRETE DÂHİL OLANLAR
   2 Gece Yarım Pansiyon Konaklama
   Ayvalık Tekne Turu ( Tekne turuna öğle yemeği dahil değildir.)
   Otelde 2 sabah kahvaltısı( Açık Büfe)

  Otelde 2 akşam yemeği( Açık Büfe Yada Set Menü )
    Lüks otobüsler ile ulaşım Çevre gezileri
   Araç içi ikram (Yalnızca su ikramı vardır. Araçta çay ikramı yapılmaz.)
   Türsab seyahat sigortası paketi

ÜCRETE DÂHİL OLMAYANLAR
   Tur programında ekstra olarak belirtilen tüm gezi ve eğlenceler



   Cumartesi sabahı alınan sabah kahvaltısı
   Tüm öğlen yemekleri
   Tekne turundaki Öğle Yemeği (20 TL rehber tarafından teknede toplanacaktır.)
   Otelde ve tüm öğünlerdeki yemeklerde alınan içecekler
   Tüm özel harcamalar
   Müze ören girişleri

 NOT: Ek Hizmet Bedeli, Otoparklar,  Feribot, Otoyol geçiş ücretleri, Rehberlik hizmeti, Ara Transfer 
bedelleri için araçta kişi başı 120 TL alınacaktır. Ödenmesi zorunludur.

 Tur programında içerik aynı kalmak koşuluyla tur günleri veya program sırası değişebilmektedir.

NOT: 

Müze ve ören yeri giriş ücretleri; öğrenci, öğretmen ve emekliler için farklıdır. Ayrıca 
daha önce gezmiş olup gezmek istemeyenler olabilmektedir. Dolayısıyla bu ücretler tur
bedeline yansıtılmamakta ve müze kartı olan misafirlerimiz giriş ücreti ödemeden ören 
yerlerini ziyaret edebilirler. 

Müze kartı olmayan misafirlerimiz ise ÖREN YERİ girişleri için öğrenci kimliği yanında 
olmak üzere, öğrenci için 30 TL, yetişkin için kişi başı 70.-TL ödeyip müze girişinden 
temin edebilirler. 

Önemli Not: Katıldığınız tur bir kültür turudur. Rehberlerimiz bölgeye hakim, tarih ve bilgi konusunda 
yeterli donanıma sahiplerdir. Turun süresi boyunca özellikle yolculuk sırasında rehberlerin ya da 
acente yetkililerinin yükümlülükleri arasında müzik, eğlence ya da animasyon yapmak yoktur. Lütfen 
tur yetkililerinden müzik yüksek sesli müzik açılması ya da sıcak ikram yapılması konusunda ısrarcı 
olmayınız. Geçen yaz döneminde otobüslerde çıkan yangınlardan sonra çay ikramı kaldırılmıştır.  
Yukarıda belirtildiği gibi otobüste çay ikramı yapılmayacaktır.     

 Tek kişi ve çocuk ücretleri
Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz 
2 gece için acenteye geçerli otellerde 200 TL, Mare otelde 240 TL fark ödemelidirler.0-6 yaş çocuk 
ücretsiz olup Koltuk talep edildiği takdirde 400 TL acenteye ödenmelidir.
07-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde 400 TL + zorunlu ücretler olarak 
acenteye ödenir. Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki kişilik ücret ödenmelidir.

KONAKLAMA BİLGİSİ:
Kalif , Milano vb. Otellerde.
Mare Otel. (Fark ödemek koşuluyla)

HAFTANIN YOĞUNLUĞUNA GÖRE OTELLERDEKİ DOLULUK DURUMUNA GÖRE AYNI YA DA DAHA ÜST 
STANDARTLARDA KONAKLAMA YAPMA HAKKI ATOMTUR – TATİLALSANA’DA SAKLIDIR.

 
Ulaşım bilgisi:
Tur araçları, turizmde kullanılan ve özel olarak turizm için tasarlanmış yatar koltuklu ve klimalı katılımcı sayısına göre
46 kişilik MERCEDES Tourismo, Travego, MİTSUBİSHİ Safir veya MAN ya da 27-31 Kişilik İsuzu Turkuaz, Otokar-Sultan,
17-19 Kişilik Volkswagen Volt veya Mercedes Sprinter Minibüs ile seyahat edilmektedir.
ÖNEMLİ: Tatilalsana, TÜRSAB 7868 Belge No ile turlarını düzenlemektedir. (1618 no’lu yasa: İçinde ulaştırma,
konaklama, rehberlik, yemek hizmetlerinden biri veya birkaçının bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence gibi her
türlü organizasyonu kapsayan faaliyetleri ancak TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri yapabilir. Dernekler, vakıflar,
kulüpler,  okullar,  resmi  ve  özel  kurumlar  acenteler  olmaksızın  tur  ve  yukardaki  faaliyetleri  düzenleyemez.
Turların  Atomtur - Tatilalsana  gibi TÜRSAB üyesi acenteler tarafından yapıldığına emin olun.)



GENEL ŞARTLAR:
Gezi süresi 3 gece 4   gündür, otel konaklaması 2 gecedir
En son sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. 
Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında ATOM TUR – TATİLALSANA turu  2  gün önceden haber vermek kaydı ile iptal
ya da erteleme hakkını saklı tutar.  Turun iptali durumunda ATOM TUR – TATİLALSANA iptalini bizzat bildirmek 
zorundadır. Yasal süreç olduğundan tazminat hakkı yoktur.
Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz 2 gece için acenteye geçerli otellerde 200 TL, Mare otelde 240 TL fark 
ödemelidirler.0-6 yaş çocuk ücretsiz olup Koltuk talep edildiği takdirde 400 TL acenteye ödenmelidir.07-12 yaş 
çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde 400 TL + zorunlu ücretler olarak acenteye ödenir. Bir büyük
+ 1 çocuk konaklamaları için iki kişilik ücret ödenmelidir.0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak 
verilmeyebilir.
Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez. 
Turun başlama tarihine 6 – 1 gün kala yapılan iptallerde ve misafirin herhangi bir sebepten katılamaması 
durumunda iade yapılmaz. 

Bütün fiyatlarımıza KDV dahildir.

NOTLAR
Rehberimiz belirtilen programa mümkün olduğunca uymak kaydı ile beklenmeyen hava ve yol şartlarına göre 
tur programında değişiklik yapabilir. Rehberin tur sırasında verdiği saatlere misafirler tarafından uyulmaması 
sonucunda, tur programında yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Atom tur-Tatilalsana sorumlu değildir. Tur 
öncesi ve tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle ve mücbir sebepler ile yapılamayan turlarda Atom tur 
Tatilalsana’nın sorumluluğu yoktur. Turlarımız otel, otobüs, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür, 
ayrı ayrı düşünülemez. Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez.


