
20.SEFERİHİSAR MANDALİNA FESTİVALİ
1. Gün: Gece Yolculuğu

22:00 Yenibosna Airport Avm Otoparkı
22:30 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü
23:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
23:15 Kartal Köprüsü Altı
23:30 Çayırova Mc Donalds Önü
23:45 Gebze Center Önü

2. Gün: Germiyan Köyü – Çeşme – Alaçatı – Kuşadası 

Belirlenen kalkış noktalarımızdan misafirlerimizi aldıktan sonra araç içi ikramlarımız eşliğinde yolculuğumuza 
başlıyoruz. Sabah saatlerinde bölgede alacağımız kahvaltımızın ardından turumuzun ilk durağı Türkiye’de Slow
Food (Katkısız gıdaları üretmek ve geleneksel yemekleri yaşatmak) hareketine katılan ilk köyümüz olan 
Germiyan Köyü’ne gidiyoruz. Evlerin ve sokakların çiçek motifleriyle boyanmış görüntüsü bizleri 
büyüleyecektir. Buradaki gezimizin ardından İzmir’in meşhur ilçelerinden Çeşme’ye hareket ediyoruz. 
Çeşme’de gezimize ilk olarak Çeşme Kalesi ile başlıyoruz. 1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafında 
yaptırılan ve günümüzde otel olarak kullanılan tarihi Kervansaray’ı görüyoruz. Sonrasında Çeşme Çeşme 
Meydanın’da vereceğimiz serbest zamanın ardından otobüsümüze geçerek Alaçatı’ya doğru hareket ediyoruz.
Alaçatı’da Rum mimarisi ile Osmanlı mimarisinin birleştiği Arnavut kaldırımlı sokaklarda gezip, çarşıda 
alışverişlerimizi yaptıktan sonra Urla’ya doğru hareket ediyoruz. Urla’ya varışımızın ardından ilk durağımız 
ünlü şair, oyun ve roman yazarı Necati Cumalı’nın evini ziyaret ediyoruz. Burada kısa bir fotoğraf molası 
verdikten sonra otantikliğini bir nebze dahi kaybetmemiş olan bir nevi sanat sokağı haline gelmiş Zafer 
Caddesi’nde yürüyüş yapıp, içerisinde Tanju Okan heykelini barındıran Tanju Okan Parkında fotoğraf molası 
veriyoruz. Molamızın ardından İonya bölgesinde en önemli kentlerden biri olan Klazomenai Antik Kent 
kalıntılarını ziyaret edeceğiz. Dünyada tescillenmiş üç tan Karantina Adasından biri olan Urla Karantina 
Adasındaki panoramik turumuzun ardından otelimize doğru hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama 
otelimizde.

Sabah Kahvaltısı : İzmir’de alıancaktır. (Ekstra)
Öğle Yemeği : (Ekstra)
Akşam Yemeği : Otel alınacak olup, tur ücretine dahildir.  
Konaklama : Kuşadası Comfort Ada Class Otel vb oteller

3. Gün: Şirince – Seferihisar Mandalina Festivali

Sabah otelimizde aldığımız kahvaltının ardından Şirince’ye doğru hareket ediyoruz. Zeytinlikler arasında 
devam eden yolculuğumuz bizi şirin bir Rum Köyü, eski adı ‘’Çirkince’’ olan Şirince’ye varıyoruz. Şirince’de 
bölgenin en nefis şaraplarının bulunduğu Şarap Evi / Şarap Müzesini ziyaret ediyoruz. Daha sonra köyde 
birbirinden güzel fotoğraflar çekebilmek için ve alışveriş yapabilmek için serbest zaman veriyoruz. Birbirinden 



şirin evleri, sokakları ve insanlarıyla Şirince Köyü gezimizi tamamladıktan sonra Seferihisar’a doğru hareket 
ediyoruz. Seferihisar Belediyesi tarafından Kasım ayında düzenlenen Mandalina Festivaline katılıyoruz. 
Seferihisar mandalinasının markalaşması adına düzenlenen bu festival birbirinden ilginç yarışma ve 
gösterilerle renkleniyor.

Seferihisar Belediyesi tarafından ilçenin en önemli temel kaynaklarından mandalinanın tanıtımı, üreticilerin 
desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mandalina Şenliği 1970’li 
yıllarda başlayan ve 9 kez yapılan Mandalina Şenliği, 2009 yılından itibaren üst üste düzenleniyor. Bu yıl 20.si 
düzenlenecek olan festivalin Üreticilerin Desteklenmesi ve Teşvik Edilmesi, Ürün Kalitesinin Yükseltilmesi 
Bilinirliğin Arttırılması, Pazarlama Kabiliyetinin Güçlendirilmesi konularına öncelik vererek, Seferihisar adıyla 
markalaşmış mandalina, ürünün yeni pazarlar bulması ve daha fazla kazanç hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Mandalina Festivali için verdiğimiz zamanın bitmesinin ardından İstanbul’a doğru dönüş yolculuğumuza 
başlıyoruz. Misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak bir sonraki Malitur etkinliğinde görüşmek üzere 
vedalaşıyoruz.

Sabah Kahvaltısı : Otelde alınacaktır, tur ücretine dahildir. 
Öğle Yemeği : (Ekstra)
Akşam Yemeği: Dönüş yolu üzerinde dinlenme tesisinde alınacaktır. (Ekstra)

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

• 1 Gece Otel konaklaması

• Otelde açık büfe 1 sabah kahvaltısı

• Otelde açık büfe veya set menü 1 akşam yemeği

• Lüks araçlar ile ulaşım

• Profesyonel rehberlik hizmeti

• Malitur otobüs içi ikramlar

• Malitur güvencesi

• 1618 nolu Turizm Kanununa göre Zorunlu Seyahat Sigortası

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Ek hizmet bedeli 100 TL olup acenteye ödenmesi zorunludur.

• Programda belirtilen ilk gün sabah kahvaltısı

• Programda belirtilen son gün akşam yemeği

• Tüm yemeklerde alınan içecekler

• Öğle yemekleri

 • Ekstra belirtilen tüm organizasyonlar

• Kişisel harcamalar

• Müze ve Ören Yeri giriş ücretleri

• Müze Kart



AÇIKLAMALAR

 Rezervasyon sırasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Özel koltuk seçimi 
yapılmamaktadır.

 Araç içerisindeki koltuk düzeni Malitur Operasyonu tarafından rezervasyon sırası göz önüne alınarak 
ayarlanmaktadır.

 Koltuk yerleşimi konusundaki itiraz durumlarında ödeme iadesi mümkün değildir. Araçlarımızın tüm 
koltukları aynı standartlardadır.

 Tur programında rehber gezi noktaları aynı kalmak şartıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında bir çocuk için geçerlidir.

 Otel konaklamalarında 3 kişilik odalarda 3. Misafirimiz genellikle ek yatakta konaklama sağlamaktadır.

 Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri bir paket olup ayrı düşünülemez. Kullanılmayan 
ulaşım, konaklama, rehberlik, çevre geziler vb. haklar geri iade edilemez.

 Mücbir sebeplerden ötürü otel değişikliği gerektiği durumlarda Malitur otel kalite ve standartları aynı 
kalmak ve misafire bilgi vermek şartıyla otel değişikliği yapabilir.

 Tur programımızda yer alan ekstra olarak belirtilen turlar kişi sayısına bağlı olarak gerçekleştirilir.

 Turumuzda mücbir sebeplerden dolayı (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) tur programımızda 
yazdığı halde gezilemeyen yerlerden kesinlikle Malitur sorumlu değildir.

 Müze Kart almak isteyena misafirlerimiz Müze girişlerinden veya www.muzekart.com adresinden Müze 
Kart temin edebilir.

 Rezervasyon ve Tur Satış Sözleşmesini incelemek için tıklayınız.

 Turlarımızda ulaşımlarımız kişi sayısına göre aşağıdaki araç modelleri ile sağlanmaktadır.
16 kişilik: Volkswagen Crafter & Mercedes Sprinter
31 Kişilik: Otokar Sultan Maxi & Isuzu Novo Lux
35 Kişilik: Otokar Sultan Mega
46 Kişilik: Mercedes Travego & Mercedes Tourismo & Temsa Safir & Man Neoplan

http://www.muzekart.com/
http://www.malitur.com/rezervasyon-tur-satis-sozlesmesi

