
Bozcaada Assos Ayvalık Cunda Adası  Turu 1 Gece Konaklama

Tur Tipi Konaklamali Tur Gün Sayisi 3

Sehir Çanakkale

Bozcaada Assos Ayvalık Cunda Adasına büyülü bir yolculuk...

Gün 1

İstanbul Hareket - Gece Yolculuğu

🕰ARAÇ KALKIŞ NOKTALARI VE SAATLERİ🕰

⏰23:30 - Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Onu
⏰23:59 - Mecidiyeköy Meydani (Asli Börek Onu)
⏰00:30 - İncirli Omur Plaza Onu ( Metrobüs Durağı )
⏰00:45 - Avcılar E-5 Otobüs Durağı
⏰01:30 - Beylikdüzü Marmara Park Onu
.

Belirtilen noktalardan misafirlerimizi aldıktan sonra araç içi ikramlarla birlikte yolculuğumuza başlıyoruz.



2. Gün Bozcaada & Bozcaada Kalesi& Rüzgâr Gülleri & Ayazma Plajı
Gece yolculuğumuzun ardından Çanakkale'ye varıyoruz. Bozcaada’ya gitmek üzere Geyikli feribot iskelesine gidiyoruz. Bozcaad
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 yarı
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 girme
isteyen misafirlerimiz Ayazma Plajı’na veya Akvaryum Koyu’ma gidebilir, muhteşem denizin tadını çıkarabilirler. Dileyen
misafirlerimiz ise Rüzgâr Güllerine giderek muhteşem fotoğraflar çekip, manzaranın tadını çıkartabilirler. (Ada’ya otobüs geçişi
olmadığı için plajlara ve rüzgârgüllerine 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.
Not: Bozcaada'ya feribot ile geçiş ücreti (30 ₺) .
Ayazma plajı koyuna (ekstra) dolmuş ile geçilebilir.

● Konaklama: Figen Otel Çanakkale
● Kahvaltı: Ekstra(serbest zaman)
● Öğle Yemeği: Ekstra
● Akşam Yemeği: Otelde alınacaktır. Fiyata dâhildir. Kapalı içecekler ekstradır.

3. Gün Assos(Behramkale)&Ayvalık&Cunda Adası& Şeytan Sofrası

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Assos (Behramkale’ye) hareket ediyoruz. Behramkale Köyü’ne vardıktan
sonra köyün girişinde aracımızdan inip 238 metre yükseklikte andezit bir kayaç üzerine kurulmuş olan Assos Antik Kenti’nin
akropolüne çıkıyoruz. Rehberimizin anlatımı eşliğinde antik dönemin İlk Dora Düzeni ile yapılmış olan Athena Tapınağını
görüyoruz. Rehberimizin verecek olduğu serbest zamanda köy içerisinde kentin meşhur fincanda pişen sakızlı Türk kahvesini
yudumlayabilir ya da alışveriş yapabilirsiniz. Assos gezimizi tamamladıktan sonra Ayvalık merkeze hareket ediyoruz. Öğle
yemeği(ekstra) için vereceğimiz molamızda Ayvalık’ın meşhur restoranlarında deniz mahsulleri, mezeleri ve zeytinyağlı ot
yemekleri ile ege lezzetlerinin tadına varabilirsiniz. Ayvalık’ı gezip Daha sonra Cunda Adası gezimize başlıyoruz. Ayvalık'ı Ayvalık
yapan en önemli hem evleriyle hem mekânlarıyla ünlü Cunda Adası'nda fotoğraf çekmeye doyamayacaksınız. Taksiyarhis Kilises
göreceğimiz yerler arasındadır. Buradan sonra Şeytan Sofrasına geliyoruz. Çam ormanları ile kaplı Ayvalık adalarına hakim yüks
bir tepe olan Şeytan Sofrasında fotoğraf ve çay molamızın ardından Susurluk - Bursa yolu üzerinden İstanbul'a doğru yola
çıkıyoruz ve akşam saatlerinde İstanbul’a varıyor ve bir başka adventurturizim.com organizasyonda görüşmek üzere siz değerli
misafirlerimizle vedalaşıyoruz.

● Konaklama: DÖNÜŞ YOLCULUĞU
● Kahvaltı: Ekstra
● Öğle Yemeği: Ekstra
● Akşam Yemeği: Ekstra

Aldığımız duraklara bırakarak başka bir turda buluşmak dileğiyle vedalaşıyoruz…

.

Dâhil Hizmetler Haric Hizmetler
Gidis- Dönüs Ulasim Kişisel Harcamalar
1 Gece Otel Konaklaması Müze-Ören Yeri Giriş Ücretleri
1 Sabah Kahvaltısı İlk Sabah Kahvaltısı
1 acık Büfe veya Set Menü Aksam Yemeği Öğle Yemekleri
Seyahat Sigortası Feribot Geyikli gişe ücreti
Profesyonel Rehberlik
Hizmeti Araç İçi Iramlar



Tüm Cevre Gezileri

Önemli Bilgiler

ONEMLI BILGI

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

Araclarimiz her tur için belirlenen hareket noktalarından belirtilen saatlerde hareket eder, hareket saatinden en az 5 dakika önce hareket
noktasında hazır olunuz. Araclarimiz hareket saatinde hareket etmektedir. Geç kalan ve tura katılamayan misafirlerimiz herhangi bir hak
talebinde bulunamazlar.

Tura katilim tarihinden önce tur görevlisi personelin iletişim numarası rezervasyon esnasında vermiş olduğunuz telefon numaranıza kısa
mesaj olarak gönderilecektir. Vermiş olduğunuz iletişim numarasinin dogru olmasina dikkat edeniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafiniza aittir.

18 yas alti reşit sayılmayan cocuklarin anne veya babalarindan biri veya ikisi ile beraber tura katilmadigi durumlarda, tura katilim için gerekli
olan muvaffakatnamelerin seyahat sirasinda kisilerin yaninda bulundurulmasi zorunludur.

Rehber Hava Kosullari ve olumsuz yol durumu gibi gerekli gördügü takdirde, tüm programi gerceklestirmek kaydi ile zamanlama ve
program akisi konusunda degisiklik yapma hakkina sahiptir. Programda belirtilen oteller standartlari ve mevkileri bakımından ayni olmak
kaydi ile degistirilebilir.

Turumuz; rehberlik, ulasim, konaklama ve cevre gezileri ile bir paket olup ayri düsünülemez. Kullanilmayan ulasim, konaklama, cevre
gezileri vb. haklar geri iade edilmez. Yeterli cogunluk saglanamadigi takdirde tur farkli bir tarihe ertelenebilir ya da iptal olur. Böyle bir
durumda misafirlerimize 1 (bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. Asgari Katiimci Sayisi 25 Kisi dir.

Mücbir sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yogunluk vb.) ve ya misafirlerimizin rehberimizin verdigi zamanlamalara uymamalari
sebebiyle tur programimizda yazdigi halde gezilemeyen yerlerden Turlasana.com kesinlikle sorumlu degildir.

Turlarin dönüş saatleri trafik yogunluguna göre degiskenlik gösterebilir, net ve kesin dönüş saati verilmemektedir.

Konaklamali turlarda 0–6 yas cocuk indirimi iki yetiskin yaninda uygulanir. Tek bir cocuk için kullanilir.

T.C. Vatandasi olmayan yabanci uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrica fark ödemez. Müze kart uygulamasinin T.C vatandaslarina özel
bir uygulama olmasi nedeniyle müze kart verilmez. En son yayimlanan sirkü bir önceki sirküyü gecersiz kilar.



Ek Bilgiler

TAVSIYELER

Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir.

Gece için yaniniza hirka vb. bir kiyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacagimiz için dudak koruyucu krem ve sapka, yapacaginiz alisverisler için
kücük bir canta ve tabi en önemlisi fotograf makinesi ve yedek hafiza karti ve sarj kiti yedek batarya yaniniza almayi unutmayiniz.

REZERVASYON DETAYLARI

Yaptirmis olduğunuz rezervasyon sonucunda belirtmis olduğunuz mail adresinize Tur Kayit onayiniz gönderilecektir. Tur Kayit onayi
tarafiniza ulastiktan sonra turumuza katilim saglayabilirsiniz.

Internet üzerinden yaptirmis olduğunuz rezervasyon sonucunda belirtmis olduğunuz mail adresinize Tur Kayit onayiniz gönderilecektir. Tur
Kayit onayi tarafiniza ulastiktan sonra turumuza katilim saglayabilirsiniz. Tur onay maili almayan misafirlerimiz turumuza katilim saglayamaz.

Rezervasyon yaptirilan kisi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafimiza bu bilgiler eksik verildigi takdirde olusabilecek olasi
aksiliklerde Turlasana sorumlu degildir.

Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranizi, dogum tarihinizi gün ay ve yil olarak tarafimiza belirtiniz.

KULLANILACAK ARACLAR

Turlarda kullanilacak olan araclarimiz kisi sayisi ve yol kosullarina göre belirlenmektedir.

38 kisi ve üzeri Otokar Doruk Mercedes Travego –Tourismo, Man Fortuna, Mitsubishi Safir, Neoplan Tourliner-Cityliner 31 kisiye kadar lüks
Otokar Sultan Maxi 27 kisiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 15 kisiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen
Crafter araclar kullanilir.

YUKARIDA YAZILI OLAN TUR PROGRAMI, ADVENTUR TARAFINDAN OZGUN OLARAK YAZILARAK, HAZIRLANMISTIR. HER HANGIBIR
SEKILDE ADVENTUR BILGISI OLMADAN, PROGRAMIN KOPYALANMASI, YAYINLANMASI YASAKTIR. TUM HAKLARI ADVENTUR'A
AITTIR. PROGRAMIN TURIZM SEKTORUNDE OLUSTURULAN KOPYALARIN DAN ADVENTUR TURİZM SORUMLU TUTULAMAZ




