
 
 

  Doğaya Yolculuk  
Ege Adaları Bozcada & Gökçeada &Çanakkale Turu 

ARAÇLARIMIZDA KİŞİŞEL KULLANIMLIK HİJYEN PAKETİ DAĞITILMAKTADIR 
 

   
1.Gün Cuma İstanbul-Gökçeada  
23.00  Kadıköy Evlendirme Dairesi otoparkı  Önü , 
23.30 Beşiktaş Yıldız Camii Önü 
24.00  Bakırköy Ömür Plaza Önü 
Konforlu  otobüslerimiz ile hareket Tekirdağ – Keşan karayolu  üzerinden Gökçeada’ya doğru 
yolculuğumuza başlıyoruz. 
 
2.Gün     Cumartesi        Gökçeada-Çanakkale 
Sabah saatlerinde Kabatepe iskelesine varış ve adaya geçiş .Adanın tarihine damga vurmuş Rum 
Köylerini ziyaret etmeye başlıyoruz.Bir zamanlar adanın en kalabalık köyü olan Dereköy, Dibek 
Kahvesi ve Sakız Muhallebisiyle ünlü olan Zeytinliköy panaromik  olarak göreceğimiz yerler 
arasındadır .Mevsim ve Hava durumuna göre Kefaloz koyunda vereceğimiz serbest yüzme molasını 
takiben Kabatepe,Eceabat üzerinden Çanakkale’ye geçiş Otelimize varış dinlenme için serbest 
zaman. ve konaklama otelimizde. 
 
3.Gün  Pazar                   Bozcaada - İstanbul 
Sabah otelde alacağımız erken kahvaltı sonrası Geyikli iskelesine varış ve adaya geçiş .Bozcaada' ya 
varışımıza müteakip  ada sokaklarını gezmeye başlıyoruz. Adanın Türk ve Rum  mahallelerinde 
yapacağımız geziden sonra adaya özgü şarapların yapıldığı Talay Şarap Fabrikasını (Bahar 
çiçeklerinin etrafı sarmasıyla birlikte ilk yeşermeye başlayan kütükler, yaz boyunca olgunlaşan 
üzümlerin iştah kabartan duruşları, sonbahara doğru etrafı saran bağbozumu heyecanı, feribota 
ve fabrikalara yetiştirilen kasa kasa üzümler, ada sokaklarını dolduran keskin kokusu ve bir kadehte 
son bulan yolculuğu...Bir ada şarabı içerken alacağınız keyif, lezzetinin ötesinde işte bu hikayenin 
canlı tanığı olmanızdan kaynaklanıyor.) geziyor ve hediyelik şaraplarımızı alıyoruz. Daha sonra 
yemek ve deniz molası için Ayazma Plajında  serbest zaman veriyoruz(Denize girecek 
misafirlerimizin yüzme eşyalarını yanlarına almaları tavsiye edilir adaya otobüs geçişi 
olmadığından dolayı belediyeye ait minibüsler ile ulaşım sağlanmaktadır. Minübüs ücreti 
katılımcılara aittir.) Rehberimizin belirleyeceği saat de  feribot ile adadan ayrılıp İstanbul’a 
yolculuk ve misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması. 
 
Salı kalkışlı tur tarihleri : 28 temmuz -11/25 agustos 
Cuma kalkışlı Tur tarihleri: 17-24-30-31 Temmuz /2-7-14-21-28 ağustos /11-25 eylul 
  
 
 (Geçerli  fiyat Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereği aile için geçerlidir ve yanyana oturmak kaydı 
iledir) 
 
 
 
 
 



Tek kişi Konaklama ve çocuk ücretleri 
Belirtilen ücretler 2 veya 3 kişilik odalarda kişi başı konaklama ücretidir. Tek kişi konaklayacak 
misafirler 100 TL fark öderler. 0-5 yaş çocuklar koltuk alınmadığı takdirde ücretsizdir. Koltuk talep 
edildiğinde      499  TL olarak ücretlendirilir. 6-12 yaş grubu çocuklar 2 yetişkin yanında indirimli 
olup       599 TL  olarak ücretlendirilir.  1 büyük 1 cocuk konaklamasında çocuklar yetişkin ücreti 
öderler. 

 
Tur ücretine dahil olan ücretler 

● Otobüs ile ulaşım 
● Araç içi ikramlar(su servisi olarak yapılır hijyen ve yol güvenliği açısından sıcak servis 

yapılmamaktadır) 
● Araç içi hijyen seti( 1  adet 3 katlı cerrahi maske ,kişisel dezenfektan,1 çift eldiven) 
● Profesyonel Rehberlik hizmeti 
● 1 gece konaklama  
● Otelde  1 acık büfe kahvaltı  
● 1618 sayılı Tursab mesleki zorunluluk sigortası 

 
Tur ücretine dahil olmayan hizmetler 

● Molalarda alınan yiyecek ve içecekler 
● Öğle yemekleri, akşam yemekleri 
● İlk gün yol güzergahında alınan kahvaltı 
● Kişisel harcamalar 
● Tüm yemeklerde alınan içecekler 
● Program dışı belirtilen geziler 
● Plaj giriş ücretleri , şezlong semşiye ücretleri 
● Tüm müze , kale , antik kent giriş ücretleri 
● Sosyal mesafe kuralları gereği aile dışı gruplar ile katılınacak turlarda 2 kişilik koltukta 

1 kişi oturma düzeni ile seyahat edilecektir. Sosyal mesafe kuralı gereği koltuk farkı 
70 Tl acentaya ödenmelidir) 

● 30-31 temmuz ve 2 agustos hareket tarihini seçen misafirler 50 TL özel dönem farkı 
acentaya ödemekle yükümlüdür. 

 
Önemli kurallar ve notlar  
Turlarımızda Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereği sadece aile bireyleri yanyana oturabilirler. 
Ve sosyal mesafe kuralları rehberimiz tarafından hatırlatılacaktır. Maske takmak tüm seyahat 
süresince zorunludur. Oturma düzeni rezarvasyon sırasına göre yapılmaktadır ,araca 
binildikten sonra kesinlikle yer değişimi yapılmayacaktır.  araca biniş öncesi ateş ölçümü 
yapılacak olup 38 derece ve üstü ateşi olan misafirler turumuza katılım sağlayamıyacaktır. Bu 
konuda sorumluluk misafirlere aittir. bu tür durumlarda tur bedeli kullanılmış sayılacaktır.  
 

REZERVASYON DETAYLARI 

Kod alım işleminizi takiben Kupon Kodlarınız ile Tournetur u arayarak rezervasyon 
yaptırabilirsiniz. Yaptırmış olduğunuz rezervasyon sonucunda kişisel mail adresinize 
Tournetur tarafından  tur kayıt formunuz gönderilecektir. 
 



 

KULLANILACAK ARAÇLAR 

Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre belirlenmektedir. 
31 kişiye kadar lüks Otokar Sultan Maxi 
27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 
18 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen Crafter araçlar kullanılır 
ÖNEMLİ BİLGİLER 
 
Paket fiyatlarımız otel, ulaşım ve çevre gezilerini kapsamaktadır. Tur Paketlerinde uygulanan 
çocuk indirimleri iki yetişkin yanında tek bir çocuk için kullanılır. 0-6 yaş çocuklarda otel 
konaklamasında yatak verilmeyebilir. Turumuz; rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre 
gezileri ile bir paket olup ayrı düşünülemez. Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri 
vb. haklar geri iade edilmez. Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa göre aynı 
standartlarda olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir. Mola yerlerimiz; yoğunluk, tadilat vb. gibi 
mücbir sebeplerden ötürü mevki ve hizmet standartları açısından aynı olmak kaydıyla 
değiştirilebilir. Rehber hava koşulları ve olumsuz yol durumu gibi gerekli gördüğü takdirde, 
tüm programı gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik 
yapma hakkına sahiptir.Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) tur 
programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Tournetur  sorumlu değildir.Tur 
programında yer alan gece turları gibi ekstra turlar kişi sayısı ve mevcut personelin şartlarına 
bağlı olarak gerçekleştirilir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlar tüm yolcuların katılımı olmasa 
dahi gerçekleştirilecektir. Yol üzeri yapılacak olan ekstra turlarda; tura katılmayacak olan 
misafirlerimiz rehberimiz tarafından şehre girmeden önce yer alan dinlenme alanlarına veya 
şehir merkezlerine yönlendirilecektir. Yol üzerinde yapılan ekstra turlara katılmak istemeyen 
yolcular, mola yerinde beklemeyi kabul ederek tura katılmışlardır. Rezervasyon esnasında 
kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen ulaşım ve otel 
notlarının garantisi yoktur. Uzun turlarımızda her gün sıra atlayacak şekilde yer değişimi 
(Rotasyon) olmaktadır. Kısa turlarımızda rotasyon uygulanmaz. Bu uygulama en az 4 (Dört) 
gece konaklamalı turlarda geçerlidir.   Araçlarda bulunan 3 ve 4 numaralı koltuk rehber ve 
yardımcısına aittir. Uçaklı Turlarımızda, Uçak ile ilgili bölümlerde havayolu sözleşmesi 
geçerlidir. İptal Sigortaları Uçak ulaşımını kapsamaz. Turlarımızda kademeli fiyat sistemi 
mevcuttur. İlan edilen fiyat en düşük sınıftan açılan fiyattır. (Uçaklı tur programlarında 
'ekonomik sınıf' kullanılmaktadır.)Turumuzda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde; iptal hakkı 
tur hareket tarihinden 3 gün öncesine kadar Tournetur  de saklıdır. Böyle bir iptal 
durumunda Tournetur  misafirlerine bizzat haber vermekle yükümlüdür. 18 yaş altı reşit 
sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı 
durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin 
yanında bulundurulması zorunludur. Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik 
durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir.1618 nolu zorunlu seyahat sigortası kapsamı 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 Güvence 
Paketi satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, 
hiçbir neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş 
olduğunuz tur ücretinin tamamı, hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade 
yapılır.Tüm Kültür turları ürünlerimizde kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa 
sunulmuş olan paket tur içindeki rezervasyon sayısı yükseldikçe (Turun doluluk oranı 
arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu durumda ön ödeme almadan fiyat 



sabitleme yapılamamaktadır.Yeterli katılım oluşmadığında en yakın hareket noktasına 
biletleme yapılarak misafirlerimizin tura katılımı sağlanabilir. Tur bitiminde varılacak saatler 
ile alakalı bilgiler paket programda yazdığı gibi olup, mücbir sebeplerle gelişecek 
gecikmelerden Tournetur  sorumlu değildir. Misafirlerimiz alındığı noktalarda bırakılacaktır. 
Trafik Kanunu gereğince araçta bulunulan tüm seyahat sürecinde emniyet kemeri takılması 
zorunlu olup, aksi haldeki durumlarda Tournetur   sorumluluğu yoktur. Araç içerisindeki 
kişisel tüm eşyaların sorumluluğu mola vb. yerlerde kişiye aittir. Gece Turları, Ekstralar; Tüm 
Gece Turları Ekstra Olup Katılıma ve Kişi Sayısına Bağlı Olarak gerçekleştirilir. 

 


