
29 Temmuz  – 28 Ekim  Arası Her Perşembe  Hareketli 2021

DBL/PP Single Extra Bed 07-11,99 Yaş 0 – 6 Yaş

Yarım Pansiyon * 1.100₺ 790 ₺ 650 ₺ 350 ₺

Bozcaada Ayvalık Çeşme Kuşadası Pamukkale Salda Gölü
Turu (2 Gece Otel Konaklamalı)

TUR PROGRAMI

1 Gün | İstanbul, Çanakkale, Bozcaada, Ayvalık
1.Gün: SSC TUR Araç Kalkış Noktaları

23:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
23:30 Mecidiyeköy İETT Durakları (Mado Önü)
23:59 İncirli Doğtaş Mobilya Önü
00:30 Avcılar Otobüs Durakları
01:00 Beylikdüzü Migros Önü

 Konaklama: Gece Yolculuğu

2 Gün | Geyikli, Bozcaada, Ayazma Plajı, Assos,
Behramkale, Ayvalık
2.Gün Gezilecek Yerler: Çanakkale, Geyikli, Bozcaada, Ayazma Plajı, Assos, Athena Tapınağı,
Akropol, Behramkale, Edremit, Ayvalık

Siz değerli misafirlerimizle buluşmamızın ardından SSCTUR olarak düzenlemiş olduğumuz Bozcaada
Ayvalık Kuşadası Çeşme Pamukkale Salda Gölü Turu yolculuğumuza başlıyoruz. Sabah saatlerinde
Çanakkale’ye varışımızın sonrasında Geyikli feribotu ile temiz boğaz havasını soluyor ve yüzümüze
esen meltem havasını ve iyot kokusunu içimize çekerek Bozcaada’ya hareket ediyoruz. Bozcaada’ya
vardığımızda bizi ilk olarak Bozcaada Kalesi karşılıyor olacak. Kaleyi panoramik olarak gördükten
sonra ada sokaklarında geziyoruz. Adanın Türk ve Rum mahallelerinde yapacağınız geziden sonra
adaya özgü şarapların yapıldığı Talay Şarap Fabrikası'nın fabrika satış mağazasına gidiyor ve
hediyelik şarapları almak isteyen misafirlerimizin hediyelerini almaları için küçük bir mola veriyoruz.
Molamızın ardından artık deniz kum ve güneşin tadını çıkarmak için meşhur Ayazma Plajı'na doğru
gitmek ve görmek adına siz değerli misafirlerimizle rehberimizin belirlediği saatte buluşmak üzere
serbest zaman veriyoruz. Bölge dolmuşları ile siz değerli misafirlerimiz Ayazma Plajı'na gidip yüzebilir
veya Bozcaada’nın zeytinyağlı yemeklerini, leziz mezelerin tadını çıkarabilirler. Buradaki serbest
zamanın ardından Assos’a (Behramkale’ye) hareket etmek üzere önce Geyikli Feribotu ile
Çanakkale’ye sonrasında ise Assos’a hareket ediyoruz. Keyifli ve doğal güzellikleri ile dolu bir
yolculuğun ardından Behramkale’ye varmış oluyoruz. Behramkale olarak bildiğimiz Assos’a doğru
hareket ediyoruz. Assos’a vardığımızda kısa bir tırmanışın ardından M.Ö 5. yy. tarihlenen Athena
Tapınağı’nın 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 Adası’nı görebilirsiniz. Büyük
İskender’in hocası Aristoteles’in felsefe okulunun da bulunduğu Assos’un Akropolü’nü geziyoruz.



Buradan panoramik olarak Assos limanını görüyoruz. Behramkale'de rehberimizin bilgilendirici
anlatımının ardından, siz değerli misafirlerimize Behram Köyü’nün meşhur kumda kahvesini
yudumlamanız için serbest zaman veriyoruz. Kahve molamızın sonrasında Ayvalık’a hareket etmek
üzere körfeze doğru yola çıkıyoruz. Akşam saatlerinde Kuzey Ege’nin yeşilin ve mavinin aşkının
yaşandığı Ayvalık’a varıyor ve otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. Akşam
dileyen konuklarımızla Ayvalık Gece Eğlence Turu düzenliyoruz. (Ekstra)

Sabah Kahvaltısı: Çanakkale veya Bozcaada'da Ekstra Olarak Alınacaktır. Tur Ücretine Dahil
Değildir.
Öğle Yemeği: Bozcaada'da Ekstra Olarak Alınacaktır. Tur Ücretine Dahil Değildir.
Akşam Yemeği: Otelde Açık Büfe veya Set Menü Olarak Alınacaktır. Tur Ücretine Dahildir.
Konaklama: Grand Milano, Elisa Otel, Lambada Otel, Entur Otel Vb.

 Konaklama: Grand Milano, Elisa Otel, Lambada Otel, Entur Otel Vb.

3 Gün | Ayvalık, Cunda Adası, Şeytan Sofrası, Çeşme,
Alaçatı, Kuşadası
Ayvalık, Cunda Adası, Taksiyarhis Kilisesi, Taş Kahve, Şeytan Sofrası, Çeşme, Kervansaray,
Alaçatı, Kuşadası

Bozcaada Ayvalık Kuşadası Çeşme Pamukkale Salda Gölü Turumuzun 3. Gününde, sabah
otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında, Cunda Adası’na doğru yola çıkıyoruz. Adayı, Ayvalık’a
bağlayan Türkiye’nin ilk boğaz köprüsünden geçerek Cunda’ya ulaşıyoruz. Cunda’da rehberimizin
gerekli anlatımlarının ardından, sizlere verilen serbest zamanda misafirlerimiz birbirinden güzel
oymalarla süslenmiş balkon ayakları ve üzerindeki motiflerle geçmişin izlerini taşıyan tarihi evler
arasında dolaşabilir, Rahmi Koç Vakfı tarafından dönem oyuncakları ve eşyalarının sergilendiği
müzeye çevrilen Taksiyarhis Kilisesi’ni görebilirler. Kısa yürüyüşlerin ardından da, neoklasik mimari
örneği, taş ustalığı görülmeye değer Taş Kahve’de sakızlı kahvelerini yudumlayıp, sakızlı
dondurmasının, ada çayının ve lokmasının tadına bakabilirler. Cunda’daki gezimizin sonrasında
aracımıza binerek rivayete göre şeytanın ayak izinin bulunduğu Şeytan Sofrası’na hareket ediyoruz.
Rehberimizin kısa bilgilendirmelerinin ardından burada Ayvalık’ın yeşil ve mavinin aşkını seyre
dalıyoruz. Buradaki kısa molamızın sonrasında, Ege’nin en güzel sahil ve kumsal şeritlerinden birine
sahip olan, yaz aylarının en canlı tatil bölgelerinden olan Çeşme’ye hareket ediyoruz. Keyifle geçen
otobüs yolculuğumuzun ardından Çeşme’ye varmış oluyoruz. Çeşme’ye vardığımızda rehberimizin
araç içerisinde bilgilendirmelerinin ardından siz değerli misafirlerimizi Çeşme’nin berrak sularında
doyasıya bir yüzme molası veriyoruz. Ege’nin bunaltıcı sıcaklarından berrak iyot kokulu denizinde
sizlere eğlenceli vakitler yaşatacağız. Bu serbest zaman diliminde denize girmek istemeyen
misafirlerimiz için Çeşme merkezde rehberimizin belirlediği saatte buluşmak üzere sevdikleriniz ile baş
başa bırakıyoruz. Bu serbest zamanda dileyen misafirlerimiz, Kanuni Sultan Süleyman tarafından
yaptırılan Kervansarayı ziyaret edebilir, Çeşme Meydanı’nda gezebilir veya bölgedeki restoranlarda
Ege’ye özgü zeytinyağlı yemeklerin tadına bakabilirler. Buradaki serbest zamanımızın sonrasında
Alaçatı'ya doğru hareket ediyoruz. Alaçatı’nın en güzel yerel ürünlerini ve keyifli hediyelikleri
alabileceğimiz, Alaçatı Pazarı, Alaçatı’nın meşhur sokakları ve Rum mimarisi ile Osmanlı mimarisinin
birleştiği sokakları kısaca geziyoruz. Gezimizin ardından vereceğimiz serbest zaman sonrasında
akşam saatlerinde otelimize hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. Akşam
dileyen konuklarımızla Kuşadası Gece Eğlence Turu düzenliyoruz. (Ekstra)



Kahvaltı: Otelimizde Açık Büfe ya da Set Menü Olarak Alınacaktır. Tür Ücretine Dahildir.

Öğle Yemeği: Çeşme’de Ekstra Olarak Alınacaktır. Tur Ücretine Dahil Değildir.

Akşam Yemeği: Otelde Açık Büfe veya Set Menü Olarak Alınacaktır. Tur Ücretine Dahildir.

Konaklama: Kuşadası Asena Beach Otel, Selçuk Hitit Otel, Dabaklar Otel, Nuova Beach Hotel vb.

Konaklama: Kuşadası Asena Beach Otel, Selçuk Hitit Otel, Dabaklar Otel, Nuova Beach Hotel vb.

4 Gün | Denizli, Pamukkale Travertenleri, Hierapolis,
Salda Gölü
Denizli, Pamukkale Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, Serinhisar, Salda Gölü

Bozcaada Ayvalık Kuşadası Çeşme Pamukkale Salda Gölü Turumuzun 4. Gününde, sabah
otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında, Pamukkale’ye hareket ediyoruz. Hierapolis Antik Kenti’ni
gezerek güne başlıyoruz. 2 bin yıl öncesinde de Bergama Krallığı bu çekiciliğe karşı koyamamış ve
travertenlerin yanına Hierapolis Kenti’ni inşa etmiştir. Bu dönemde Hierapolis bir termal sağlık merkezi
gibi görev yapmış ve şifalı olduğuna inanılan kaynakları binlerce yıl boyunca Anadolu’nun farklı
yerlerinden gelip sağlık ve güzellik arayan kişiler tarafından ziyaret edilmiştir. Günümüzde de güzellik
ve sağlık arayışı içinde termal havuzları ziyaret edilmeye devam ediyor. Siz de binlerce yıl öncesindeki
antik dünyanın insanlarının yüzdüğü sulara girebilir ve travertenlerin muhteşem manzarasını
izleyebilirsiniz. Her noktasında ayrı izler ve özellikler bulunan Antik kentte, rehberimizin anlatımlarını
dikkatle dinleyip, verilecek fotoğraf molaları eşliğinde Hamam Binası Nekropol Alanı, Ana Cadde
üzerinde bulunan Domitian Kapısı ve Latrin Binası, Apollon Tapınağı ve cehennemin giriş kapısı olarak
bilinen Plutonium (cin deliği), da ziyaret ettikten sonra bembeyaz dokusuyla kendisine hayran bırakan
Travertenlere ulaşıyoruz. Rehberimizin bilgilendirmesi ve Traverten havuzlarına girmek için verilecek
serbest zamanın ardından Travertenler'den ayrılıyoruz. Bölgeden ayrılmadan önce öğlen yemeğimizi
alıyoruz. Yemek molamızın sonrasında tekstiliyle ünlü Denizli ilimizin meşhur tekstil fabrika satış
noktası ve Türkiye'nin Leblebi ihtiyacının %80'ini karşılayan, "Leblebi'nin Başkenti" olan Serinhisar
Leblebi Çarşısında sevdiklerimize hediyelik eşyalarımızı almak için sizlere serbest zaman veriyoruz.
Serbest zamanımızın sonrasında Türkiye'nin Maldivleri olan Salda Gölü'ne vardığımızda bizi
karşılayan bu mavi cennette, hava şartlarının uygunluğuna bağlı olarak yüzebilirsiniz de. Salda
Gölü'nde doya doya geçireceğimiz vaktin ardından dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Akşam
saatlerinde siz değerli misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakıyor ve bir sonraki SSC TUR
organizasyonumuzda görüşmek üzere vedalaşarak turumuzu tamamlıyoruz.

Kahvaltı: Otelimizde Açık Büfe ya da Set Menü Olarak Alınacaktır. Tür Ücretine Dahildir.
Öğle Yemeği: Pamukkale – Gümüş Restoran / Ekstra Olarak Alınacaktır. Tur Ücretine Dahil Değildir.
Akşam Yemeği: Afyon SÇ Park Tesisleri – Serbest Menü Şeklinde Alınacaktır. Tur Ücretine Dahil
Değildir.
Konaklama: Yapılmayacaktır.

Bozcaada Ayvalık Kuşadası Çeşme Pamukkale Salda Gölü Turu Sirküsü Yayınlandığı
20.04.2021 Tarihinde Geçerlidir. Aynı Tura Ait, Daha Sonraki Bir Tarihte Yayınlanacak Tur
Sirküsü Bir Öncekini Geçersiz Kılar.

 Konaklama: Dikkat Bu Gece Konaklama Yoktur.

DAHİL OLANLAR:
- 18 Yıllık SSCTUR Güvencesi



- Otellerde 2 Gece Konaklama
- Otellerde Alınacak 2 Kahvaltı ve 2 Akşam Yemeği
- 1618 Nolu Zorunlu Seyahat Sigortası
- Program Dahilindeki Tüm Çevre Gezileri
- Lüks Araçlar İle Ulaşım ve Araç İçi Su İkramı
- Feribot, Otopark, Otoban ve Köprü Ücretleri
- Profesyonel Rehberlik ve Refakat Hizmetleri

HARİÇ OLANLAR:
- Tüm Özel Harcamalar
- Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler
- Tüm Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri
- Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar
- İlk Gün Kahvaltı ve Son Gün Akşam Yemeği

EK BİLGİLER
TUR ŞARTNAMESİ

Turumuzun süresi 3 gece 4 gündür. Otel konaklaması 2 gece olarak gerçekleşmektedir.

Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında uygulanabilir.

Rehberimiz programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir.
Turlarımız otel, otobüs, uçak tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür ayrı ayrı
düşünülemez.

0–6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir.

Otobüslü Turlarda 00-1,99 yaş çocuklardan ücret alınmaz. Eğer çocuklar için otobüste koltuk istenirse
02-06 yaş çocuk fiyatı uygulanır.

Triple odalarda 3. Yatak normal yatak konforunda olmayabilir. Otel duruma göre misafirlerimize
açılır-kapanır yatak ya da çekyat verebilir.

2 yaşını doldurmuş her bireyin otobüste koltuk alması zorunludur.

Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. Haklar iade edilemez.

Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez. Koltuk numaraları rezervasyon tarih sırasına göre
belirlenir. Turu erken satın alan misafirler önde oturmaya hak kazanırlar.

Tüm turlarda kademeli fiyat uygulaması geçerlidir. Turların doluluğu arttıkça Tur fiyatları da
artmaktadır. Satın alınan tarihten sonraki fiyat değişikliklerinde misafir aradaki farkı talep edemez.

Uçaklı Turlarda SSC Tur, yoğunluğa bağlı olarak ve programı aksatmamak kaydıyla; havalimanı,
havayolu şirketi ve uçuş saati değiştirme hakkını saklı tutar. Havalimanı değişikliklerinde SSC Tur,
misafirlerine ücretsiz servis vermek zorundadır.

Ekstra Turlar, kişi sayısına bağlı olarak hareket eder. Ekstra bir turun gerçekleşmemesi halinde
misafirin tazminat hakkı doğmaz. Bu durumda SSC Tur’un bir sorumluluğu yoktur. Ekstra Tur fiyatları
değişebilir. Bu durumda misafirin turu satın aldığı tarih değil, turun hareket ettiği tarih dikkate alınır.
Tura gidilen dönemdeki ekstra tur fiyatı geçerli olur. Misafir bunu kabul ederek turu satın almıştır.



Tur programında belirtilen saatler, normal hava ve yol koşullarına göre hesaplanmış olup, olası
gecikmelerde, SSC Tur’un sorumluluğu değildir, misafirin ise tazminat hakkı yoktur.

Tur konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa göre aynı standartlarda olmak kaydı ile değişiklik
yapılabilir. Tüm odalamalar, otel yetkilileri tarafından yapılmakta olup, konuyla ilgili SSC Tur’un
herhangi bir yaptırımı yoktur.

Haftasonu Konaklamalı Turlarda konaklamalar şehir otelleri standartlarına sahiptir. Otellerde yöresel
yemek olma zorunluluğu yoktur, set menü olarak veya açık büfe olarak hizmet vermektedir.

Turlar esnasında program yoğunluğundan dolayı bankamatik, döviz bürosu vs. Bulmak her zaman
mümkün olmadığından, misafirlerimizin bu duruma karşı hazırlıklı olmasında fayda vardır.

Öğle yemeklerinde yöreye özgü ekonomik menüler oluşturulmuştur. Öğle ve akşam yemeklerinde
bölge yoğunluğuna bağlı olarak gruplara ayrılan masalar kullanılır.

Tur öncesi ya da tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan Turlardan SSC Tur’un
sorumluluğu yoktur.

Bu Turun hareketi için minimum katılımcı sayısı 16 olarak öngörülmüştür. Yeterli sayıda çoğunluk
olmadığında turu 3 gün önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı SSC Tur’da saklıdır.

Turun iptali durumunda SSC Tur iptalini bizzat bildirmek zorundadır. Yasal süreç olduğundan tazminat
hakkı yoktur.

Seyahat süresince kullandığımız araçlar ve otellerden ayrılırken eşyalarınızı eksiksiz olarak yanınıza
aldığınızdan emin olun, kaybolan eşyalarınızdan SSC Tur sorumlu değildir.

Tura kayıt yaptıran misafirlerimizin 30 gün kalaya kadar ücretsiz iptal hakkı vardır. Tur tarihine 30
günden az kalması durumunda %30 ceza, 20 gün ve daha az kalması durumunda %100 ceza
uygulanır. Katılımcı iptal talebi ile birlikte sunulan Türkiye’den Devlet Hastanelerinden alınan raporu
(Başhekim İmzalı) sunmak zorundadır.

İPTAL İADE GÜVENCE PAKETİ VE ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI HAKKINDA

İptal iade güvence paketi; Tura çıkış gününden; 72 saat (3 gün) öncesine kadar rezervasyon iptal
talebinde bulunulması veya değişiklik halinde koşulsuz %100 kesintisiz iade garantisi sunuyor.
Konaklamalı turlarda sigorta bedeli kişi başı 50 TL’dir.

Zorunlu seyahat sigortası; acentemiz tarafından tüm misafirlerimize ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık sigortası
değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Özel Sağlık Sigortası Misafire Ait Özel Harcamadır)

KİŞİ SAYISINA GÖRE KULLANILACAK ARAÇLAR

Otobüsler: 32 - 54 Kişi Sayılarında Kullanılır. Mercedes Travego/Tourismo, Neoplan Cityliner/Tourliner,
Temsa Safir/Maraton, Man Fortuna

Midibusler: 20 - 31 Kişi Sayılarında Kullanılır. İsuzu Turkuaz, Otokar Mega

Minibusler: 19’a Kadar Kişi Sayılarında Kullanılır. Vw Crafter, Mercedes Sprinter

Tüm misafirler, yukarıda belirtilen maddeleri kabul ederek Turun satışını gerçekleştirmiş sayılır.



TUR PROGRAMLARIMIZ 6502 NOLU TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMIŞTIR.

İPTAL POLİTİKASI:
Tura kayıt yaptıran misafirlerimizin 30 gün kalaya kadar ücretsiz iptal hakkı vardır. Tur tarihine 30
günden az kalması durumunda %30 ceza, 20 gün ve daha az kalması durumunda %100 ceza
uygulanır. Katılımcı sağlık nedeni ile iptal talep ettiğinde, Türkiye’den Devlet Hastanelerinden alınan
raporu (Başhekim İmzalı) sunmak zorundadır. Not: Uçaklı Programlar da havayolu tarafından iptali
yapılamadığı için rezervasyonun iptal ve iadesi yapılamamaktadır.


