
 

ASSOS – CUNDA ADASI - AYVALIK TEKNE TURU 
2 GECE – 3 GÜN 

  
(10 - 12)(17 - 19)(24 - 26) TEMMUZ 2020 

(7 - 9)(14 - 16)(21 - 23)(28 - 30) AĞUSTOS 2020 
(4 - 6)(11 - 13)(18 - 20)(25 - 27) EYLÜL 2020 

 
 

HAREKET NOKTALARIMIZ 

 

1. GÜN  CUMA : 

24.00 - Beylikdüzü Migros Önü 
24.15 - Avcılar Metrobüs Köprüsü Altı 
24.30 - İncirli E5 Dilek Pastanesi Önü 
24.45 - Mecidiyeköy Meydan Simit Sarayı Önü 
01.30 - Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü 
01.45 - Kartal Köprüsü Otobüs Durağı 
(01:15 – Çekmeköy Metro ve 01:30 - Sancaktepe Belediye Önü’nden Kartal Köprüsü’ne Acentamız’a Ait 
Servis Kalkacaktır)  
 
Seyahate Dahil Olan Hizmetler 

*  Otelde 1 Gece Yarım Pansiyon Konaklama 

*  Turizm Belgeli Otobüsler İle Ulaşım 

*  A- 12231 Belge numaralı Tatil Güneşi Dostluğu, Güleryüzü ve Güvencesi 

*  Profesyonel  Rehberlik Hizmeti 

* Hijyen Seti (Maske, Eldiven, Dezenfektan veya Kolanya) 

*  Açık Büfe veya Set Menü 1 Akşam Yemeği 

*  Açık Büfe 1 Sabah Kahvaltısı 

* İkinci Gün Tekne’de Öğle Yemeği ( Çipura Balığı + Makarna + Çoban Salata + Karpuz) 

* Tekne’de Müzikli Eğlence 

*  1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası 



*  Ekstra Olmayan Tüm Ücretler 
 
 
 
 
 
Seyahate Dahil Olmayan Hizmetler 

* İlk Gün Sabah Kahvaltısı 

* İlk Gün Öğle Yemeği 

* Son Gün Akşam Yemeği 

*  Tüm Özel Harcamalar 

*  Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar 

*  Müze Giriş Ücretleri 

2. GÜN  CUMARTESİ : 

 Kazdağları – Assos - Behramkale – Hasanboğuldu  – Tahtakuşlar Köyü – Etnografya Müzesi  - 
Küçükkuyu Köyü - Adatepe Köyü 

Siz Değerli misafirlerimizi İstanbul'dan  belirtilen saat ve yerlerden hareket ile yolculuğumuza 
başlıyoruz. Tatil Güneşi otobüs içi ikramları eşliğinde Bursa – Balıkesir üzerinden Kaz Dağlarına hareket 
ediyoruz.Sabah yolda alınan serbest kahvaltı sonrası, Tanrı Zeus’un Truva savaşını yönettiği, dünyanın ilk 
güzellik yarışmasına ev sahipliği yapmış antik dönemde İda olarak adlandırılan Kaz Dağı’na hareket ediyoruz. 
Kısa bir yürüyüşün ardından Hasanboğuldu adı verilen göleti görüyoruz (Hasan ile Emine’nin Dramatik Öyküsü) 
ardından 13. yy. Moğol baskısından kaçıp Anadolu’ya gelen ve daha sonra Fatih Sultan Mehmet’in “Rahatınız iyi 
ise burada kalınız” demesiyle bölgeye yerleşmiş olan Tahtacı Türkmenlerin köyü olan Tahtakuşlar Köyü’ne gidip 
buradaki Etnografya Galerisini ziyaret ediyoruz. Serbest zaman sonrası Küçükkuyu Adatepe Köyüne hareket 
ediyoruz Köyde serbest zaman sonrası, bugün Behramkale olarak bildiğimiz Assos’a doğru hareket ediyoruz. 
Assos’a vardığımızda kısa bir tırmanışın ardından M.Ö 5. yy. tarihlenen Athena Tapınağının bulunduğu Akropol 
adını verdiğimiz tepeye çıkıyoruz. Tapınağı gördükten sonra Ege Denizi’nin muhteşem manzarasıyla 
büyüleneceksiniz, eğer şanslıysanız Türkiye’ye oldukça yakın Girit ve Eğriboz’dan sonra Yunanistan'ın 3. büyük 
adası olan Midilli Adasını görebilirsiniz. Ayrıca buradan panoramik olarak Assos Limanı’nı görüyoruz. Ardından 
otelimize doğru yolculuğa başlıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

  

Sabah Kahvaltısı: Yol Üstü Tesislerinde Ekstra Olarak Alınacaktır. 

Öğle Yemeği: Rehberimizin Belirlediği Restaurantta Serbest Olarak Alınacaktır.(Ekstra) 

Akşam Yemeği: Otelde Alınacak Olup, Tur Ücretine Dâhildir. 

3. GÜN  PAZAR : 

Ayvalık Tekne Turu – Maden Koyu – Akvaryum Koyu – Ortunç Koyu 



Sabah Otelde Alacağımız Kahvaltı sonrası Saat 11:00’de Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan 
Ayvalık’dan teknelerimize biniyor ve gün boyu olarak belirtilen tekne turumuza başlıyoruz. Gün boyunca üç 
harika koyda Ege denizinin keyfini çıkarmak için ortalama birer saatlik yüzme molası veriyoruz. 
Mola verilen Koylar; 
Maden Koyu: eskiden maden çıkartılan ve adını buradan alan ortalama 2 metre derinlik dip kumlu  mola koyu. 
Akvaryum Koyu: Cunda adasına komşu olan Kara adanın küçük koylarından biridir. Turkuaz ve cam gibi berrak, 
şeffaf denizde yüzme molası verilen 2. Koyumuz. 
Ortunç Koyu: Ayvalık-Cunda Adası'nın en güzel ve en sakin köşelerinden biridir . Balıkesir'in en temiz 
denizlerinden biri olan koy, adanın batısında bulunuyor. 

Öğle yemeği olarak teknede ( Çipura Balığı + Makarna + Çoban Salata + Karpuz) Tekne turumuzda 
uğrayacağımız koylar ardından Ege sularında fakat Marmara bölgesinde bulunan, yaz turizminin gözde 
yerlerinden Cunda adasına gidiyoruz. Burada rehberimizin yapacağı kısa bilgilendirmeler ardından serbest 
zamanda ada sokaklarını dolaşarak bölgeyi keşfediyoruz. Bu keşfe çıkmadan önce limandan meyveli 
dondurmanızı almayı unutmayın. Rehberimizin tekne saatine göre verdiği program öngörüsünde tekne ile Cunda 
adasından tekrar Ayvalık’a geçiyoruz. Programın son durağı Şeytan Sofrası için aracımızla buluşuyor ve kısa bir 
yolculuk yapıyoruz. Eski bir lav birikintisi olan tepe yuvarlak bir sofraya benzer. Demir kafes içinde şeytana ait 
olduğu söylenen kocaman bir ayak izi vardır. Çam ormanları ile kaplı Ayvalık adalarına hakim yüksek bir tepe 
olan Şeytan Sofrasından manzarayı seyrediyor ( Şeytan Sofrası yolu müsaitliğine göre bölgeye giriş 
sağlanacaktır. ) , fotoğraf çekiyoruz ve  geri dönüş yolculuğuna geçiyoruz. Bir başka Tatil Güneşi 
organizasyonunda buluşmak üzere siz değerli misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak vedalaşıyoruz. 
Hoşcakalın…  

 

 Sabah Kahvaltısı: Otelde Alınacak Olup, Tur Ücretine Dâhildir. 

 Öğle Yemeği: Tekne’de Alınacak Olup, Tur Ücretine Dâhildir. 

Akşam Yemeği: Yol Üstü Tesislerinde Ekstra Olarak Alınacaktır. 

 

 1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI 

Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık sigortası 
değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Özel sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır) 

  

"İPTAL, İADE ve DEĞİŞİKLİK; 
Misafirler, iptal ve değişiklik taleplerini yedi (7) iş günü öncesinden acenteye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 
Hizmet başlangıcından yedi (7) iş günü önce iptal edilen tüm rezervasyonların iadesi, iptal edildiği tarih itibariyle 
nakit veya havale/eft ödemelerinde yedi (7) iş günü içerisinde, kredi kartı veya online ödemelerde banka ve 
kurumların ödeme takvimine göre iade edilir. 
Acente tarafından yeterli sayıya ulaşılamadığında, tur misafir isteğine göre, bir sonraki haftaya ertelenir veya iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda acente misafirlerine 2 (iki) gün öncesinden arama, sms veya e-posta yolu ile bizzat haber 
vermekle yükümlüdür. Tur içerisinde kullanılmayan hiçbir hizmet için iade talep edilemez. 
Yangın, savaş hali, ekonomik kriz, doğal afet gibi mücbir sebeplerden oluşan iptallerden acente sorumlu değildir. 
Tur programında yer alan güzergâh üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergahta ve tur 
programda değişiklik yapabilir. Rehberimizin tur sırasında verdiği saatlere misafirlerimizin uymaması sonucunda, tur 
programında yazdığı halde gezilemeyen yerlerden acente sorumlu değildir. Tur öncesi ve tur esnasında hava 
muhalefeti nedeniyle ve mücbir sebepler ile yapılamayan turlarda acente sorumluluğu yoktur. 
EK BİLGİLER                                                                                                                                      
"Turumuz 1 Gece 2 Gün olup 1 gece otel konaklamalıdır. Rezervasyon esnasında kesinlikle koltuk numara garantisi 
verilemez. Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri paket programdır ayrı düşünülemez. En son 
sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. 

https://www.neredekal.com/ayvalik-otelleri/
https://www.neredekal.com/cunda-otelleri/


Tur tarihinden 1 gün önce mesai saatleri içerisinde katılımcılarımıza sms ile rehber bilgisi, araç kalkış bilgileri ve 
sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için tur esnasında dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı ön bilgilendirme 
gönderilecektir. 
Çocuk İndirimleri - Konaklamalı Turlarda; İki yetişkin yanında bir çocuk için uygulanır. 2. Çocuk tam ücrete tabidir. 
Çocuk indirimi uygulanacak yaşlar 00-12 yaş aralığındadır.00-06 yaş arası çocuklara otellerde yatak verilmeyebilir. 
Günübirlik Turlarda; 00-02 yaş aralığındaki çocuklar koltuk talep edilmediği sürece ücretsizdir. 02 yaş üzeri tüm 
çocuklar tam ücretlidir. 
 
 
 
Tur Boyunca Kullanılacak Araçlar; 
17-19 Kişilik: Volkswagen Crafter & Mercedes Sprinter 
27-31 Kişilik: Otokar Sultan Maxi & Isuzu Novo Lux 
46-54 Kişilik: Temsa Safir - Maraton & Mercedes Travego - Tourismo & Neoplan Cityliner - Tourliner & Setra"  
 

TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. 

 


