
NERGİS HASADI TURU  
NERGİS TARLALARI-KARABURUN-MORDOĞAN-İZMİR-BİRGİ-KULA 

(18 OCAK VE 08 ŞUBAT HAREKETLİ) 
 
Hareket Yer ve Saatleri :  
20:30 Beylikdüzü Migros Önü 
21.00 İncirli Doğtaş Mağazası Önü  
21.30 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü  
22.00 Kadıköy Fenerbahçe Stadı Migros Önü  
22:15 Maltepe Köprüsü  
22.45 Çayırova Mc Donalds Önü  
 
1.GÜN : Siz değerli konuklarımız ile yukarıda belirtilen hareket noktalarında buluşuyor ve BURSA-BALIKESİR-

MANİSA-İZMİR güzergahında gerekli molaları vereceğimiz gece yolculuğumuza başlıyoruz.  

2.GÜN : Sabah yol güzergahında alacağımız EKSTRA sabah kahvaltısı sonrası Karaburun’a doğru yolumuza 

devam ediyoruz. Rehberimizden, nergisin mitolojik öyküsü olan NARCİSSUS EFSANESİ’ni dinliyoruz. 

Muhteşem Nergis kokuları eşliğinde nergis tarlalarını geziyoruz. Yöresel ürün alışverişi için serbest zaman 

sonrası, Ambarseki, Kösedere Köyleri ile Mordoğan'ı gezip Balıklıova köyünde kurabiye alışverişi ve EKSTRA 

öğle yemeği için serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman sonrasında otelimize yerleşmek üzere İZMİR’e 

geliyoruz Geceleme otelimizde. SELÇUK 

3.GÜN : Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası, Denizcilikleri ile ünlü Aydınoğulları Beyliğine başkentlik 

yapmış, Umur beyin türbesinin de bulunduğu, son yıllarda dizilerin de set mekanı haline gelen Birgi diğer gezi 

mekanımız. Tarih kokan evleri, Ulu Camii, Pazar meydanı gezilirken dileyenler kar şerbetinin tadına 

bakıyoruz. Birgi gezimiz in ardından, Yanık Ülke Kula’ya gidiyoruz.Eski çarşı, Hamam, tarihi Kula evleri, dar 

sokaklarda yapacağımız gezi esnasında göreceğimiz yerlerden bazıları.Öpüşen çatıların resmedilmesini 

takiben bir Kula evinin içini de ziyaret ediyoruz. Kula güveci ve Kula şekerli pidesinin de tadına bakacağımız 

EKSTRA öğle yemeğini takiben Kapadokya peri bacalarının benzerlerini görmek için Kuladokya'ya gidiyoruz. 

Anadolu’nun en genç volkanik oluşumunun bulunduğu bu bölgede ilginç toprak yapısını da böylece tanımış 

olacağız. Daha sonra, Rehberimizin belirleyeceği saatte buluşarak ÇAVDARHİSAR-KÜTAHYA-BİLECİK-KOCAELİ 

güzergahında İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz.  

İKİ VEYA ÜÇ KİŞİLİK ODALARDA KİŞİ BAŞI FİYATTIR. 

ÖNEMLİ: Turu satın alan misafirlerimiz Otopark, Feribot ,  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  
Gidiş ve dönüş ulaşım 
1 gece Yarım Pansiyon konaklama  
Profesyonel Rehberlik hizmetleri  
1618 Sayılı Yasa gereği zorunlu sigorta  
 
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler  
Feribot Ücretleri 
Tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri  
Ekstra ve program dışı geziler 
Kişisel harcamalar  
Öğle yemekleri  
 

 



DETAYLAR: Gezi Süresi 1 Gece 2 Gündür 1 Gece Otel Konaklaması vardır. 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. 

 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 hazırlanmıştır.  

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. 


