
BOZCAADA ASSOS AYVALIK CUNDA ADASI TURU
6-13-20-27 MAYIS 3-10-17-24 HAZİRAN 01-22-29 TEMMUZ 5-12-19-26 AĞUSTOS

2-9-16-23-30 EYLÜL HAREKET

1. Gün - Gece Yolculuğu
23:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
23:45 Mecidiyeköy Murat Muhallebicisi Önü
23:59 İncirli Ömür Plaza Önü
00:15 Avcılar Pelican Avm Önü
00:30 Beylikdüzü Marmara Park Önü (Beylikdüzü’nden binen misafirlerimiz dönüşte İncirli Ömür Plaza
önünde inmesi gerekmektedir.)
Belirlenen noktalardan siz değerli misafirlerimizi aldıktan sonra Gezinoloji ile Bozcaada Assos Ayvalık
Cunda Turu için gece yolculuğuna başlıyoruz.

2. Gün - Bozcaada – Rüzgar Gülleri – Ceneviz Kalesi – Ayazma Plajı –
Yüzme Molası – Çanakkale
Gece yolculuğumuzun ardından Gezinoloji ile Bozcaada Assos Ayvalık Cunda Turu için öncelikle
sabah kahvaltımız için mola veriyoruz. Kahvaltımızın ardından Bozcaada’ya gitmek üzere Geyikli
feribot iskelesine gidiyoruz. Bozcaada Feribotunu beklerken o sırada sahilde çay-kahve keyfi
yapıyoruz. Adaya otobüs geçişi sağlanamadığı için yaya olarak geçiş sağlayacağız. Yüzmek için
yanınızda bulundurmanız gereken eşyaları küçük bir el çantası ile aldıktan sonra feribota binerek
yarım saat sürecek yolculuğumuzun ardından Bozcaada’ya varıyoruz. Bozcaada’ya yaklaşırken
heybetli görüntüsüyle dikkatimizi çeken Bozcaada Kalesi’ni rehberimiz eşliğinde geziyoruz. Ardından
Bozcaada’nın şirin sokakları arasında yürümeye başlıyoruz. Ada’nın Türk ve Rum mahallelerinde
yapacağımız gezilerimizin ardından gün boyu serbest zaman veriyoruz. Bu serbest zaman sırasında
dileyen misafirlerimiz adaya özgü şarapların yapıldığı Talay Şarap Fabrikasını ziyaret edebilir, alışveriş
yapabilirler. Denize girmek isteyen misafirlerimiz Ayazma Plajı’na veya Akvaryum Koyu’a gidebilir,
muhteşem denizin tadını çıkarabilirler. Dileyen misafirlerimiz ise Rüzgar Güllerine giderek muhteşem
fotoğraflar çekip, manzaranın tadını çıkartabilirler. (Ada’ya otobüs geçişi olmadığı için plajlara ve
rüzgar güllerine yapılacak minibüs transferleri misafirlerimize aittir.) Rehberimizin belirleyeceği saatte
toplanarak feribot ile Ada’dan ayrılıp Geyikli iskelesinde bizi bekleyen otobüsümüze binerek otelimize
doğru hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
 
Sabah Kahvaltısı: Manzara Restaurant’ta alınacaktır. (Ekstra)
Öğle Yemeği: Serbest zaman olarak alınacaktır. (Ekstra)
Akşam Yemeği: Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir.
Konaklama: Sarıçay Otel , Figen Otel  , Zileli Otel vb oteller

3. Gün - Behramkale Assos – Athena Tapınağı - Ayvalık – Cunda Adası
– Şeytan Sofrası - İstanbul
Gezinoloji ile Bozcaada Assos Ayvalık Cunda Turu son gününde otelde alacağımız sabah
kahvaltımızın ardından otobüsümüze binerek Antik Dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan
Behramkale’ye yani 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. Buradaki
zamanımızın bitmesinin ardından Ayvalık’a doğru hareket ediyoruz. Ayvalık’a varışımızın ardından
rehberimiz eşliğinde Ayvalık merkezde kapıları, kapı tokmakları, pencereleri, tahta ve taş işçiliği ile
fotoğraflamaya doyamayacağımız Ayvalık Evleri’ni görüp çarşı içerisinde dolaşıp hediyelik
eşyalarımızı alıyoruz. Ayvalık merkez gezimizi tamamladıktan sonra Cunda Adası’na yeni adıyla
Alibey Adası’na Türkiye’nin İlk Boğaz Köprüsü üzerinden geçerek varıyoruz. Cunda Adasın’da
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, deniz mahsulleri, mezeleri ve zeytinyağlı ot yemekleri ile ege lezzetlerini
(ekstra) tadacağız. Öğle yemeğimizin ardından Şeytan Sofrasına doğru geçiyoruz. Tepeden baktığınız
zaman tüm Ayvalık Adaları ve Midilli Adası gözükmektedir. Üzerinde dilek tutup içine bozuk para atılan
bir ayak izi göreceksiniz. Bir efsaneye göre göre bu ayak izi Şeytan’a aittir ve diğer ayağının da karşı
dağda olduğu söylenmektedir. Burada rehberimiz bizlere Şeytan Sofrası hakkında bilgiler verdikten
sonra serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman sırasın da isteyenler manzaraya karşı kahvesini
yudumlayabilir, isteyen misafirlerimiz de muhteşem manzarayı fotoğraflarla ölümsüzleştirebilir. Serbest
zamanımızın bitimiyle beraber Bozcaada Assos Ayvalık Cunda Turumuzu sonlandırıyoruz ve
İstanbul’a doğru dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Siz değerli misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak
bir sonraki Gezinoloji etkinliğinde görüşmek üzere vedalaşıyoruz.
 
Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir.
Öğle Yemeği: Serbest zaman olarak alınacaktır. (Ekstra)
Akşam Yemeği: Yol güzergahında dinlenme tesisinde alınacaktır. (Ekstra)
Konaklama: Bu gece otel konaklaması yoktur.
 
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER
• Otelde 1 gece konaklama
• Otelde açık büfe 1 sabah kahvaltısı
• Otelde açık büfe veya set menü 1 akşam yemeği
• Lüks araçlar ile ulaşım (Kişi sayısına göre araç verilmektedir.)
• Programda belirtilen çevre gezileri
• Profesyonel rehberlik hizmeti
• Bozcaada’ya geçiş için feribot ücretleri
• Araç içi bardak su
• 1618 nolu Turizm Kanununa göre Zorunlu Seyahat Sigortası
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• 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 (Belediye ve özel işletmeler için geçerlidir.)
• Müze Kart (Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler için geçerlidir.)
GENEL ŞARTLAR

• Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri bir paket halindedir ve ayrı düşünülemez.

Kullanılmayan ulaşım, konaklama, rehberlik, çevre geziler vb. haklar geri iade edilemez.



• Tur paketlerinde uygulanan çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında tek bir çocuk için kullanılır. 0-6 yaş
çocuklarda otel konaklamasında ayrı yatak verilmeyebilir.

• Otel konaklamalarında 3 kişilik odalarda 3. Misafirimiz genellikle ek yatakta konaklama

sağlamaktadır.

• Programda belirtilen oteller Gezinoloji'nin öncelikli konaklama tesisleridir. Konaklanacak bölge ve

otellerde yoğunluğa göre otel standartları aynı kalmak şartıyla değişiklik yapılabilir.

• Kalınacak otellerdeki odalar otel tarafından belirlenmektedir. Odalar arasında seçim

yapılamamaktadır.

•  Program zamanlamasında (gün içerisinde gezilecek noktaların sırasında veya günler arasında) hava

durumu, yol durumu, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb. gibi durumlarda rehber gerekli gördüğü

takdirde değişiklik yapabilir.

• Turumuzda mücbir sebeplerden dolayı (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) veya

misafirlerin tur sırasında rehberimizin verdiği zamanlamalara uymamaları halinde tur programında

yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Gezinoloji sorumlu değildir. Böyle bir durumda misafirin hak

talebi doğmaz.

• Rezervasyon sırasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rezervasyona girilen

notların bir garantisi yoktur. En ön veya en arka gibi özel koltuk seçimi yapılmamaktadır.

• Araç içerisindeki koltuk düzeni Gezinoloji Operasyonu tarafından rezervasyon sırası göz önüne

alınarak ayarlanmaktadır. Koltuk yerleşimi konusundaki itiraz durumlarında ödeme iadesi mümkün

değildir. Araçlarımızın tüm koltukları aynı standartlardadır.

• Araçlarda bulunan 3 ve 4 numaralı koltuklar rehber ve yardımcısına aittir.

• Tur programında yer alan gece turları gibi ekstra turlar kişi sayısı ve mevcut personelin şartlarına

bağlı olarak gerçekleşir. Yol üzerinde yapılacak olan ekstra turlar tüm misafirlerin katılımı olmasa dahi

gerçekleştirilecektir. Ekstra turlarda tur katılmayacak misafirlerimizi rehberimizin tarafından dinlenme

alanlarına veya şehir merkezlerine yönlendirilecektir. Ekstra turlara katılmayan misafirler mola

yerinde beklemeyi kabul ederek tura katılmışlardır.

• Ekstra bir turun herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde misafirin herhangi bir hak talebi

doğmaz. Gezinoloji'nin bu durumda bir sorumluluğu yoktur.

• Ekstra tur fiyatları dönemlere göre değişebilir. Böyle bir 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.

• Ulaşım aracı, otel, yeme-içme alanları ve tedarikçiler tarafından sağlanan bütün hizmetlerde misafir

tarafından meydana gelebilecek maddi zararlardan Gezinoloji sorumlu değildir. İşletmeler misafir

tarafından meydana gelen maddi zararları talep etme hakkına sahiptir.



• 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber katılmadığı

durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvafakatname seyahat sırasında kişilerin yanında

bulundurulması zorunludur.

•Tur katılan misafirlerimiz sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar

ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

• Kalkış noktaları için belirlenen saatlerde trafik, kaza vb. gibi rötar durumlarında gecikmeler

yaşanabilir.

• Tur bitiminde varılacak saatler ile alakalı bilgiler tahmini olup, mücbir sebeplerle gelişecek

gecikmelerden Gezinoloji sorumlu değildir.

• Misafirlerimizi tur bitiminde aldığımız durakların karşı istikametinde indirilecektir. Farklı bir noktada

inmek için araç personellerine lütfen ısrarcı olmayınız.

• Trafik kanunu gereği araçta bulunan tüm misafirlerimiz seyahetleri boyunca emniyet kemeri takması

zorunlu olup, aksi haldeki durumlarda Gezinoloji sorumlu değildir.

• Araç içerisinde bulunan kişisel tüm eşyaların sorumluluğu mola vb. yerlerde misafire aittir.

• İlk gün gezi otele girmeden başlayacağı için yanınızda bulundurmanız gereken eşyalarınızı ayrı bir

şekilde hazırlayınız.

• Tur esnasında program yoğunluğundan dolayı bankamatik, döviz bürosu vs. yerler bulmak her

zaman mümkün olmadığından dolayı hazırlıklı olunmasında yarar vardır.

• Gerçekleştirilecek programlar içerisinde uzun yollar kat edilebilir. Gerekli bilgilendirme tur rehberi

tarafından araç içerisinde yapılacaktır.

• Öğle yemekleri yöreye özgü ekonomik menüler oluşturulmuştur. Öğle ve akşam yemeklerinde

bölge yoğunluğuna bağlı olarak gruplara ayrılan masalar kullanılır.

•  Acenta tarafından tur yeterli sayıya ulaşamadığı durumlarda, misafire bilgi verilerek misafirin

isteğine göre tur bir sonraki tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir. Ya da en yakın hareket noktasına

biletleme yapılarak misafirin tura katılımı sağlanabilir. Böyle bir durumda Acenta misafirine üç (2 ) iş
günü öncesinden arama, sms veya e-posta yoluyla bilgi vermekle yükümlüdür. Böyle bir durumda

misafirin hak talebi hakkı doğmaz.

• Misafir tarafından hizmetin başlangıç tarihinden 30 gün önceye kadar sebep gösterilmeksizin

yapılan iptallerde ödediği bedel misafire iade edilir. Tur tarihinden 29 ile 15 gün arasında yapılan

iptallerde rezervasyon bedelinin %50’si; 14 gün ve daha az sürede yapılan iptallerde %100 kesinti

uygulanır.

• Müze Kart ve müze ören yeri girişleri tur ücretine dahil değildir. Tüm müze girişleri misafirler

tarafından ödenir.




