
Seferihisar Mandalina Festivali Turu 
19/21 Kasım - 2 Gün 1 Gece Konaklama 

 

22:00 İncirli Metrobüs Durağı - Dilek Pastanesi Önü
22:30 Mecidiyeköy Meydan - İETT Durakları 
23:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 
23:10 Bostancı Köprüsü Altı (Ankara istikameti)
23:20 Kartal Köprüsü Altı-Otobüs Durakları (Ankara istikameti)
23:30 Pendik Köprüsü Altı (Ankara istikameti)
23:40 Çayırova McDonald's Önü
00:50 - Bursa Otogar Sapağı

Geceye konforlu otobüs yolculuğu ile devam ediyoruz.

  2.Gün – Germiyan Köyü – Çeşme – Alaçatı – Urla - Kuşadası

Sabah saatlerinde bölgeye ulaştığımızda alacağımız kahvaltının ardından gideceğimiz ilk 
durak Türkiye'de Slow Food (katkısız gıdalar üretmek ve geleneksel yemekleri yaşatmak) 
hareketine katılan tek köyümüz olan Germiyan Köyü'ne gidiyoruz. Köydeki gezimizde 
dolaşırken evlerin ve sokakların çiçek motiflerle boyanmış olduğunu göreceksiniz.
Ardından İzmir'in parlayan ilçesi olan Çeşme'ye hareket ediyoruz. Çeşme'de gezimize ilk 
olarak Çeşme Kalesi ile başlıyoruz. 1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
yaptırılan Kervansarayı görüyoruz. Sonrasında Çeşme Meydanı'nda vereceğimiz serbest 
zamanın ardından Alaçatı'ya geçiyoruz. Alaçatı'nın en güzel yerel ürünlerini ve keyifli 
hediyelikleri alabileceğiniz Alaçatı Pazarında mola verdikten sonra Alaçatı'nın meşhur 
sokakları ve Rum mimarisi ile Osmanlı mimarisinin birleştiği sokakları geziyoruz.
Vereceğimiz serbest zaman sonrasında Urla'ya ulaşıyoruz. Urla'da ilk olarak ünlü sair, 
oyun ve roman yazarı Necati Cumalı'nın Evini ziyaret ediyoruz. Fotoğraf molası sonrası
otantikliğini bir nebze kaybetmemiş olan bir nevi sanat sokağı haline gelen Zafer 
Caddesi'nde yürüyüş yapıp, Tanju Okan anısına yapılmış ve içinde heykeli barındıran 
Tanju Okan Parkında fotoğraf molası veriyoruz. Sonrasında İonya bölgesinin en önemli 
kentlerinden biri olan Klazomenai Antik kent kalıntılarını ziyaret edeceğiz. Dünyada tescilli 
olarak üç tane Karantina Adasından biri olan Urla Karantina Adasındaki panoramik
turumuzun ardından Akşam yemeği ve Konaklama için otelimize hareket ediyoruz.

 

  2.Gün – Germiyan Köyü – Çeşme – Alaçatı – Urla – Kuşadası

Sabah Kahvaltısı: İzmir’de kahvaltı (ekstra)

Tur Programı
  1.Gün – Gece Yolculuğu

ARAÇ KALKIŞ VE HAREKET SAATLERİ



Akşam Yemeği: Otelde alınacak olup, tur ücretine dâhildir.
Konaklama: Belmare Hotel Kuşadası vb. bölge otelleri

  3.GÜN – Şirince – Seferihisar Mandalina Şenliği

Öğle Yemeği: (Ekstra)

Konakladığımız otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltısından sonra “Dağdaki Efes” 
adıyla anılan güzeller güzeli eski bir Rum köyü olan Şirince‘ye hareket ediyoruz. Şirince 
gezimizde bizleri mor çiçekli hatmiler, deve dikenleri, zeytinlikler, mandalina ve incir 
ağaçları yol boyunca karşılıyor. Burası evleriyle, doğasıyla, tarihiyle adeta cennetten bir 
köşe gibi. Şirince gezimizin ardından Seferihisar'da Kasım ayında Seferihisar Belediyesi
tarafından düzenlenen Mandalina Şenliğine katılıyoruz. Seferihisar mandalinasının 
markalaşması amacıyla düzenlenen etkinlik birbirinden ilginç yarışma ve gösterilerle 
renkleniyor.

Seferihisar Belediyesi tarafından ilçenin en önemli temel kaynaklarından mandalinanın 
tanıtımı, üreticilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla her yıl geleneksel olarak
düzenlenen Mandalina Şenliği 1970’li yıllarda başlayan ve 9 kez yapılan Mandalina Şenliği, 
2009 yılından itibaren üst üste düzenleniyor. Bu yıl 20.si düzenlenecek olan festivalin 
Üreticilerin Desteklenmesi ve Teşvik Edilmesi, Ürün Kalitesinin Yükseltilmesi Bilinirliğin 
Arttırılması, Pazarlama Kabiliyetinin Güçlendirilmesi konularına öncelik vererek,
Seferihisar adıyla markalaşmış mandalina, ürünün yeni pazarlar bulması ve daha fazla 
kazanç hedefiyle gerçekleştiriliyor. Gezilerimizin ardından İstanbul’a doğru hareket 
ediyoruz.

Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacaktır. (Tur ücretine dahildir.)
Öğle Yemeği: (Ekstra)
Akşam Yemeği: Dinlenme tesisinde alınacaktır. (Ekstra)

Hizmetler
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Gidiş-Dönüş Ulaşım Ücreti Kişisel Harcamalar

1 Gece Otel Konaklama Hizmeti Eksra Belirtilen Tüm Programlar

1 Akşam Yemeği ve Sabah Kahvaltısı Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri

Profesyonel Rehberlik Hizmeti Öğle Yemekleri

Çevre Gezileri İlk Sabah Kahvaltısı

Araç İçi Su İkram

Zorunlu Seyahat Sigortası



Tarihler ve Fiyatlandırma (19/21 KASIm – 1 Gece Konaklamalı)

Önemli Bilgiler
Tur esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Lütfen ısrarcı olmayınız.

Araçlarımız her tur için belirlenen hareket noktalarından belirtilen saatlerde hareket eder, hareket
saatinden en az 5 dakika önce hareket noktasında hazır olunuz. 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 edeniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafınıza aittir.

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.

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. Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile 
değiştirilebilir.

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. Böyle bir durumda 
misafirlerimize 1 (bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. Asgari Katılımcı Sayısı 25 
Kişi dir.

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) ve ya misafirlerimizin rehberimizin 
verdiği zamanlamalara uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen 
yerlerden
Turlasana.com kesinlikle sorumlu değildir.

Acenta yeterli sayıya ulaşamadığı zaman turu iptal etmemek adına aynı ve ya benzer tur programına 
sahip olan farklı bir Acenta'ya müşterileri gönderebilir bu sayede müşterinin tatil planı bozulmamış 
olur.

T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrıca fark ödemez. Müze kart 
uygulamasının T.C vatandaşlarına özel bir uygulama olması nedeniyle müze kart verilmez. En son
yayımlanan sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar.

Belmare Hotel 
Kuşadası
2 Ye%şkin Yanında 0-5 Yaş Bebek 

Ücretsiz
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