
 

BOZCAADA ASSOS AYVALIK CUNDA TURU CUMA HAREKET PAZAR DÖNÜŞ  

1.GÜN ARAÇ KALKIŞ VE HAREKET SAATLERİ  

23:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü 

23:59 Mecidiyeköy Murat Muhallebicisi Önü 

00:15 İncirli Ömür Plaza Önü 

00:30 Avcılar Pelican Avm Önü 

00:45 Beylikdüzü Marmara Park Önü 

(Avcılar ve Beylikdüzü’nden binen misafirlerimiz dönüşte İncirli Ömür Plaza önünde inmesi 

gerekmektedir.) 

2.GÜN Bozcada – Rüzgar Gülleri – Ceneviz Kalesi – Ayazma Plajı – Yüzme Molası – Çanakkale 

Belirlenen noktalardan misafirlerimizi aldıktan sonra Bozcaada Assos Ayvalık Cunda Turumuz için gece 

araç içi ikramlar eşliğinde Bozcaada’ya gitmek üzere Geyikli feribot iskelesine gidiyoruz. Bozcaada 

Feribotunu beklerken o sırada sahilde çay-kahve keyfi yapıyoruz. Daha sonra feribota binerek yarım saat 

sürecek yolculuğumuzun ardından Bozcaada’ya varıyoruz. Bozcaada’ya varışımızla tüm güzelliğiyle bizi 

karşılayan ve Cenevizliler tarafından yaptırıldığı bilinen Bozcaada Kalesi’ni görüyoruz. Kaleyi panoramik 

olarak gördükten sonra ada sokaklarında yürümeye başlıyoruz. Ada’nın Türk ve Rum mahallelerinde 

yapacağımız gezilerimizi gerçekleştiriyoruz. Ardından adaya özgü şarapların yapıldığı Talay Şarap 

Fabrikasını gezerek ve alışveriş için kısa bir mola veriyoruz.Molamızın ardından Bozcaada'da tam gün 

serbest zaman veriyoruz. Bu zaman sırasında yüzmek isteyen misafirlerimiz Ayazma Plajı’na veya 

Akvaryum Koyu’na gidebilir, dileyen misafirlerimiz ise Rüzgar Güllerine giderek ege denizinin ve 

sahillerinin keyfine varabilirler. (Ada’ya otobüs geçişi olmadığı için plajlara ve rüzgar güllerine yapılacak 

minibüs transferleri misafirlerimize aittir.) Öğle yemeği için Ege’nin enfes balıklarından tadabileceğiniz 

balık restoranlarında balık yeiyebilirsibiz. Rehberimizin belirleyeceği saatte toplanarak feribot ile Ada’dan 

ayrılıp Geyikli iskelesinde bizi bekleyen otobüsümüze binerek otelimize doğru hareket ediyoruz. 

NOT: Bozcaada’ya feribot ile geçiş ücreti (11 TL) tur ücretine dahildir. 

NOT: Plajlara ve rüzgar güllerine ekstra dolmuş (5 TL) ile geçilebilir. 

Konaklama : Sarıçay Otel Çanakkale vb oteller 

Kahvaltı : Yol üzerinde alınacaktır. (Ekstra) 

Öğle Yemeği : Bozcaada’da serbest zaman olarak alınacaktır. (Ekstra) 

Akşam Yemeği: Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir. 



Günün Tavsiyesi Bozcaada Rüzgar Gülleri'ne giderek muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Ardından 

Ayazma Plajında Adanın serin sularında yüzmeyi ihmal etmeyiniz. 

3.GÜN Behramkale Assos – Athena Tapınağı – Ayvalık – Cunda Adası – Şeytan Sofrası - İstanbul 

Sabah otelde alacağımız kahvaltımızın ardından otobüsümüze binerek Antik Dünyanın en önemli 

merkezlerinden biri olan Behramkale’ye bilinen adıyla Assos’a hareket ediyoruz. Behramkale Köyü’ne 

vardığımızda köyün girişinde aracımızdan inerek 238 metre yükseklikte andezit bir kayaç üzerine 

kurulmuş bilgelik ve zeka tanrıçası Athena adına yapılmış tapınağın bulunduğu akropole çıkıyoruz. 

Rehberimizin anlatımları eşliğinde Antik Dönemin ilk Dor Düzeni ile yapılmış Athena Tapınağını 

görüyoruz. Tapınağı gördükten sonra Ege Denizi’nin muhteşem görüntüsüyle büyüleneceksiniz. Kısa 

Fotoğraf molamızın ardından rehberimizin belirleyeceği zamana kadar köy meydanında kentin meşhur 

fincanda pişen sakızlı Türk kahvesini yudumlayabilir yada köy halkının yapmış olduğu ürünlerden alışveriş 

yapabilirsiniz.Serbest zamanımızın bitmesinin ardından Assos gezimizi tamamlayıp Ayvalık merkeze doğru 

hareket ediyoruz. Rehberimiz eşliğinde Ayvalık merkez ve Sarımsaklı plajını gezdikten sonra Cunda 

Adası’na yeni adıyla Alibey Adası’na Türkiye’nin İlk Boğaz Köprüsü üzerinden geçerek varıyoruz. Cunda 

Adası’nda yapacağımız nostaljik gezi ile sizleri eskiye götürüyoruz. Cunda Adası’nda bulunan en eski 8 

kilise içinden günümüze en iyi şekilde korunarak gelmiş olan Taksiryannis Kilisesi’ni dışarıdan görüyoruz. 

Gezimiz sırasında Arnavut kaldırımları üzerinde yürüdüğümüz adada Rumların yaşadığı eski taş evler 

bizleri büyülüyor ve harika fotoğraf kareleri çekmemizi sağlıyor. Öğle yemeği için Cunda Adası’nın meşhur 

lokantalarında Papalina, deniz mahsulleri, mezeleri ve zeytinyağlı ot yemekleri ile ege lezzetlerini (ekstra) 

tadacağız. Öğle yemeğimizin ardından Şeytan Sofrasına doğru geçiyoruz. Burada rehberimiz bizlere Çam 

ormanları ile kaplı Ayvalık adalarına hakim yüksek bir tepede olan Şeytan Sofrası’nın hikayesini 

anlattıktan sonra serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman sırasın da isteyenler manzaraya karşı kahvesini 

yudumlayabilir, isteyen misafirlerimiz de muhteşem manzarayı fotoğraflarla ölümsüzleştirebilir. Serbest 

zamanımızın ardından Susurluk – Bursa üzerinden İstanbul’a doğru dönüş yolculuğuna başlıyoruz. 

Misafirlerimizi iniş noktalarına bırakarak bir başka Turne Tur etkinliğinde görüşmek üzere vedalaşıyoruz. 

Konaklama : Bu gece otel konaklaması yoktur. 

Kahvaltı : Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir. 

Öğle Yemeği : Cunda Adası’nda serbest zaman olarak alınacaktır. (Ekstra) 

Akşam Yemeği : Yol üzerinde dinlenme tesisinde alınacaktır. (Ekstra) 

Günün Tavsiyesi Şeytan Sofrası'nda büyüleyici manzarayı arkanıza alarak unutulmaz fotoğraflar 

çekebilirsiniz. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler 

• 1 Gece Sarıçay Otel vb otellerde Çanakkale’de konaklama 

• Otelde açık büfe 1 sabah kahvaltısı 

• Otelde açık büfe veya set menü 1 akşam yemeği 



• Lüks araçlar ile ulaşım 

• Bozcaada’ya geçiş feribot ücreti 

• Profesyonel rehberlik hizmeti 

• Hijyen Paketi 

• 1618 nolu Turizm Kanununa göre Zorunlu Seyahat Sigortası 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler 

• Programda belirtilen ilk gün sabah kahvaltısı 

• Programda belirtilen son gün akşam yemeği 

• Tüm yemeklerde alınan içecekler 

• Öğle yemekleri 

• Bozcaada içerisinde minibüs ücretleri 

• Ekstra belirtilen tüm organizasyonlar 

• Kişisel harcamalar 

• Müze ve Ören Yeri giriş ücretleri 

• Müze Kart 

 

İLAVE KİŞİ : 429 TL 
 
TEK KİŞİ : 499 TL 
 
2-6 YAŞ: 329 TL 
 

7-12 YAŞ : 379 TL 

 

REZERVASYON DETAYLARI  

Kod alım işleminizi takiben Kupon Kodlarınız ile Tournetur ‘u arayıp rezervasyon Yaptırabilirsiniz. 

Yaptırmış olduğunuz rezervasyon sonucunda kişisel mail adresinize Tournetur tarafından tur kayıt 

formunuz tarafınıza gönderilecektir.  



ÖNEMLİ BİLGİ  

Tur esnasında koltuk numarası garantisi verilemez.  

Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından belirtilen saatlerde hareket eder, hareket 

saatinden en az 10 dakika önce hareket noktasında hazır olmanızı rica ederiz. 

Araçlarımız hareket saatinde hareket etmektedir. Geç kalan ve tura katılamayan misafirlerimiz herhangi 

bir hak talebinde bulunamazlar. Tura katılım tarihinden önce tur görevlisi personelin iletişim numarası 

rezervasyon esnasında vermiş olduğunuz telefon numaranıza kısa mesaj olarak gönderilecektir. Vermiş 

olduğunuz iletişim numarasının doğru olmasına dikkat etmenizi önemle ricadır. 

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.  

Turumuz; rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri ile bir paket olup ayrı düşünülemez. 

Kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar geri iade edilmez.  

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur farklı bir tarihe ertelenebilir ya da iptal olur. Tournetur böyle 

bir durumda misafirlerimize 2 (iki) gün öncesinden haber vermekle yükümlüdür.  

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 


