
        .Gün             İstanbul I Gökçeada
Kalkış noktalarımızdan hareket ile Tekirdağ – Malkara
üzerinden Kuzey Ege Turlarımızın en keyiflilerinden biri
olan Gökçeada, Bozcaada, Assos Turu yolculuğumuza
başlıyoruz.

    .Gün      Gökçeada, Zeytİnlİ köy, Aydıncık
Plajı Serbest Yüzme Molası
Sabah saatlerinde Kabatepe iskelesine varış ve adaya geçiş
Adanın tarihine damga vurmuş Rum Köylerini ziyaret
etmeye başlıyoruz. Bir zamanlar adanın en kalabalık köyü
olan , Dibek Kahvesi ve Sakız Muhallebisiyle ünlü olan
Zeytinliköy ve Ada Merkezi göreceğimiz yerler arasındadır
.Gezilerimiz sonrası Aydıncık sahiline gidip (adanın en güzel
plajı) denize giriyoruz(Mevsim ve iklim şartlarına göre
uygun olduğu takdirde bölgedeki çamur banyolarında
misafirlerimiz günün tadını çıkarabilirler) .Rehberimizin
belirleyeceği saat de Kabatepe, Eceabat üzerinden
Çanakkale’ye geçiş otelimize varış dinlenme için serbest
zaman. Akşam konaklama otelimizde.

     .Gün     Bozcaada, Türk ve Rum Mahallesİ,
Ayazma Plajı, Akvaryum Koyu
Sabah kahvaltı sonrası otelimizden hareket ve Geyikli
iskelesine varış. Geyikli iskelesinden feribot ile adaya
geçiyoruz. Bozcaada' ya varışımızı takiben ada sokaklarında
yürümeye başlıyoruz. Adanın Türk ve Rum mahallelerinde
yapacağımız geziden sonra serbest zaman. Dileyen
misafirlerimiz 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
hikâyenin canlı tanığı olmanızdan kaynaklanıyor.) gezebilir
ve hediyelik şaraplarını alabilirler. Deniz’e girmek isteyen
misafirlerimiz, Ayazma Plajına, dileyen misafirlerimiz
Akvaryum Koyuna, dileyen misafirlerimiz Rüzgar Güllerine
gidebilir Ege denizinin ve sahillerinin keyfine varabilirler.

21:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
21:30 Mecidiyeköy Mado Önü
22:00 İncirli Ömür Plaza Önü

 

KALKIŞ NOKTALARI

GEZİLECEK YERLER
Gökçeada
Zeytinli Köy
Aydıncık Plajı
Bozcaada
Ayazma Plajı
Akvaryum Koyu

GÖKÇEADA, BOZCAADA, assos,KADIRGA KOYU
 YÜZME TURU 
3 GECE 4 GÜN

Gidiş & dönüş ulaşım
Rehberlik hizmetleri
Çanakkale Otellerinde 2 gece Oda
Kahvaltı konaklama
Programda belirtilen çevre gezileri
Seyahat sağlık sigortası

DAHİL OLANLAR

Plaj, Şezlong, Şemsiye, kale, antik
kent yeri gibi giriş ücretleri isteğe
bağlı olup katılımcılara aittir.
Öğlen yemekleri ve akşam
yemekleri, otelde extra
harcamalar, ilk gün yol
güzergâhında kahvaltı.
Extra ve Program dışı geziler, gezi
süresince kişisel harcamalar.

DAHİL OLMAYANLAR

Türk Rum 

Assos
Behramkale
Kadırga Koyu

Mahallesi



Rezervasyon İptali , Değişiklik Ve Tur Programının Uygulanması
    Rezervasyon Detayları

1- Kod alım işleminizi takiben kupon kodlarınız ile rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. 
2- Rezervasyon için  sizlerden tura katılacak kişi veya kişilerin isim- soy isimleri, telefonları, TC,
doğum tarihleri, biniş noktaları,fırsat kodları istenecektir. Hazır bulundurmanız gerekmektedir.
3- Bilgilerinizin alınmasını takiben ödemeleriniz tamamlandıktan sonra rezervasyon işleminiz
tamamlanacak olup mail olarak tarafınıza tur sözleşmeniz gönderilecektir.
4- Tur kalkışınızdan bir gün önce tarafınıza sms olarak rehberinizin iletişim numarası ve kalkış
noktaları ve saatleri paylaşılacaktır.

Önemli Not
• Rezervasyonu yaptırılan kişi ve kişiler için verilen bilgilerin eksik veya hatalı olmasından Flex Tatil
sorumlu tutulamaz.
• Araçlarımızda kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez.
• Tur hareket saatinden en az 10 dakika önce hareket noktasında hazır olunuz. Araçlarımız hareket
saatinde hareket etmektedir. Geç kalan ve tura katılamayan misafirlerimiz herhangi bir hak
talebinde bulunamazlar.
Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -21-  gün öncesinden
Yurt dışı turlar da ise 28 Gün öncesinden acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını
almakla yükümlüdür aksi takdirde fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır. 

(Denize girecek misafirlerimizin yüzme eşyalarına yanlarına almaları tavsiye edilir minibüs
transferleri misafirlerimize aittir.) Rehberimizin belirleyeceği saat de feribot ile adadan ayrılıp
Geyikli iskelesinde bizi bekleyen otobüsümüz ile dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Akşam
konaklama otelimizde

        .Gün                    Kadırga Koyu, Assos, Behramkale, İstanbul
Sabah kahvaltı sonrası otelimizden hareket ve Kadırga Koyuna varış. Doğal Güzelliği ile ünlü bu
güzel koyda yüzme ve güneşlenme için verilen serbest zaman da Ege denizinin berrak sularının
tadını çıkarabilirsiniz. Rehberimizin belirleyeceği saat de anlatımlar eşliğinde Assos’a hareket
ediyoruz. Dileyen misafirlerimiz extra olarak Antik Liman’a inebilir veya Athena tapınağına çıkarak
renkli kareler yakalayabilirler. Serbest zaman sonrası Çanakkale üzerinden İstanbul’a dönüş
yolculuğumuz için hareket ve misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması.

 Tek kişi konaklama yapacak 200 TL fark öderler.
 0 – 5 yaş çocuk koltuk almadığı taktirde ücretsizdir. Koltuk talep ederse 399,90 TL’ dir.
 7 – 12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konakladığı taktirde 549,90 TL kayıt ile birlikte
nakden  acenteye ödenecektir.
 1 yetişkin yanında konaklama yapacak çocuk yetişkin olarak ücretlendirilmektedir.

TEK KİŞİ VE ÇOCUK ÜCRETLERİ

Bayram, Resmi tatil, Festival dönemi ve Uçaklı Turlarda ise rezervasyon sonrası iptal ve değişiklik
talepleri kabul edilmeyip fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır. İptal edilen rezervasyonların iadesi
yedi(7) iş günü içerisinde yapılmaktadır.
Tur programında yer alan güzergâh üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi
güzergâhta ve tur programda değişiklik yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını
saklı tutar. Konaklamalı turlar da hareket tarihinden 2 gün önce, günübirlik turlar da ise 1 gün
önceden acente misafirlerine bildirimde bulunur.
Acente Ve Acente rehberi gerek duyulan hallerde ve katılımcı sayısında oluşabilecek değişiklikler
sebebi ile tur programının akışını daha verimli hale getirebilmek amacı ile gezilecek yerlerin
güzergâhında, konaklama yapılacak Otellerde ve kullanılacak araç tiplerinde (Otobüs, minibüs,
midibüs)  ve geçilmesi planlanan sınır kapılarında değişikliğe gidebilir. Turu satın alan misafirler
kendileri ve refakatçileri adına bunu kabul etmiş sayılırlar.


