
ALAÇATI OT FESTİVALİ TURU (AYVALIK KONAKLAMALI) 
(03 NİSAN 2020 HAREKETLİ) 

 
Hareket Noktaları ve Saatleri :  
20.30 İncirli Doğtaş Mağazası Önü  
21.00 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü Önü  
21.30 Kadıköy Fenerbahçe Stadı Migros Önü  
21.45 Maltepe Köprüsü  
22.30 Çayırova Mc Donalds Önü  
 
1.GÜN : Yukarıda belirlenen buluşma noktalarından siz değerli konuklarımız ile buluşuyor ve gerekli molaları 
vereceğimiz, BURSA-BALIKESİR-MANİSA-İZMİR güzergahında gece yolculuğumuza başlıyoruz.  
 
2.GÜN : ALAÇATI-ÇEŞME-İZMİR-AYVALIK Sabah saatlerinde yol güzergahında alacağımıuz EKSTRA kahvaltı 
sonrası, 11.00 civarı Alaçatı Ot Festivaline katılmak için birbirinden renkli göz alıcı Alaçatı sokaklarında 
yürüyerek Festivalin gerçekleştirildiği alana doğru gidiyoruz.Yöreyi tanıtan kıyafetler giymiş yöre insanın 
doğadan topladıkları çeşit çeşit lezzetli ve kokulu otları sergiledikleri alanda dileyenler satın alabilir 
dileyenlerde otların kullanımı ile yapılmış gıdalardan tadabilirler. Arzu edenler Alaçatının Kafelerinde oturup 
bu farklı atmosferin tadını çıkarabilir. Festival alanında belirleyeceğimiz saat kadar serbest zaman 
veriyoruz.Sonrasında Festival alanından ayrılarak aracımızla Çeşme meydanına gidiyoruz.Burada vereceğimiz 
serbest zaman sonrası , İzmir’i, Alsancak’ı ve Kordon’u panoramik olarak görüyoruz. Sonrasında İzmir’in 
meşhur Saat Kulesini ve Kurtuluş Savaşında düşmana ilk kurşunu atan Gazeteci Hasan Tahsin anıtını görmek 
için Konak Meydanı’na ulaşıyoruz. Burada verilen kısa bir fotoğraf molası ardından tekrar aracımıza binerek 
Ayvalık’ta bulunan otelimize gitmek üzere yola çıkıyoruz.Akşam saatlerinde otelimize giriş yapıyoruz. Akşam 
yemeği ve konaklama otelimizde. AYVALIK 
 
3.GÜN : AYVALIK-CUNDA-ŞEYTAN SOFRASI-İSTANBUL Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısı sonrası Ayvalık 
Merkeze gitmek üzere otelimizden ayrılıyoruz. İlk önce Ayvalık Sokaklarında dolaşarak eski Rum Evlerini ve 
eski çarşıyı görüyor ve fotoğraflıyoruz. Buradan Şeytan Sofrasına çıkıyoruz. Çay ve fotoğraf için vereceğimiz 
serbest zamanın ardından, Türklerle Rumların bir arada yaşadığı ilginç bir yer olan CUNDA (Alibey) ADASI’na 
geçiyoruz. Taksirhiyadis Kilisesi, Taş Kahve ve diğer taş binaları, Arnavut kaldırımlı sokakları görüp 
fotoğrafladıktan sonra Ekstra öğle yemeğimizi alıyoruz. Yemek sonrasında, dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. 
BALIKESİR-BURSA güzegahını takip ederek geç saatlerde İstanbul'a ulaşıyoruz.  
 
01 MART 2020 TARİHİNE KADAR ERKEN REZERVASYON FIRSATIYLA 
İKİ VEYA ÜÇ KİŞİLİK ODALARDA KİŞİ BAŞI FİYATTIR. 
 
ÖNEMLİ: Turu satın alan misafirlerimiz Otopark, ,  Otoyol, Milli park giriş ücreti, Yöresel Alan Kılavuzluk 
Hizmetleri ve Apranti Hizmetleri için kişi başı 60.- TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber tarafından 
araçta toplanacak olup zorunludur 
 
Fiyata dahil olan hizmetler :  
(1) Gece Konaklama  
(1) Sabah Kahvaltısı  
(1) Akşam Yemeği  
Lüks araçlar ile ulaşım  
Rehberlik hizmetleri 
Araç içi ikramlar  
1618 Sayılı yasa gereği zorunlu sigorta  
 
Fiyata dahil olmayan hizmetler :  
1. Gün yolda alınan sabah kahvaltısı  
Öğlen yemekleri  
Tüm yemeklerde alınan içecekler  
Mola yerlerinde alınan yiyecek ve içecekler  
Müze-ören yerleri özel alan girişleri  
Tur harici tüm harcamalar  



 
 
 
 
GENEL BİLGİLER :  
* Bu turumuz 1 gecesi otel konaklamalı 2 gündür. Çocuk indirimleri aynı odada kalan anne-baba yanında 
geçerlidir.  
*Rehberimiz programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir. Turlarımız 
otel, ulaşım, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür ayrı ayrı düşünülemez. Tur içersinde 
kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez. Rezervasyon esnasında koltuk sözü 
verilemez. Tur öncesi ve tur içinde hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda acentemizin sorumluluğu 
yoktur.  
* 02 yaş çocuklara koltuk alınması halinde 80.- TL ücret talep edilir.  
* Acente, yeterli kişi sayısı oluşmadığı taktirde haber vermek koşulu ile turu iptal etme hakkını saklı tutar.  
* Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 10-15 kişi arası özel dizayn minibüsle, 15-29 kişi arası lüks 
küçük otobüs (midibas), 29 kişi üzeri ise 46 veya 55 kişilik özel Turizm araçlarıyla yapılacaktır. Büyük araç 
garantisi verilmez.  
* Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, ön veya arka koltuk garantisi verilmez. Koltuk numaraları kesin kayıt 
sırasına göre verilir.  
 
DİKKAT!! 1618 nolu yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek hizmetlerinden biri veya birkaçının 
bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence gibi her türlü organizasyonu kapsayan faaliyetleri ancak TURSAB üyesi 
Seyahat Acentaları yapabilir. Dernekler, vakıflar, klüpler, okullar, resmi ve özel kurumlar Acentalar 
olmaksızın tur ve yukarıdaki faaliyetleri düzenleyemez. Lütfen gezinizin Türsab üyesi Acentalar ile yapıldığına 
emin olunuz. Hukuk devleti vatandaşların duyarlılığı ile işler.  
 
Bu tur programı, Emreli Turizm tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Programın kopyalanması, yayınlanması 
yasaktır. Tüm hakları Emreli Turizm’e aittir. Turizm sektöründe oluşturulan kopyalarından Emreli Turizm 
sorumlu tutulamaz. Kopyalanan Tur Programlarının tespiti durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Tur 

programımız, 6502 numaralı tüketici kanununa uygun olarak hazırlanmıştı 


