
İZMİR ÇEŞME ALAÇATI ILICA PLAJI ASSOS AYVALIK CUNDA ADASI

Tur Tipi Konaklamalı Tur Gün Sayısı 3

Şehir İZMİR



Ege Rüyası İzmir ve Çanakkale şehrine büyülü bir yolculuk...

Gün 1

Istanbul Hareket - Gece Yolculugu

🕰ARAÇ KALKIŞ VE HAREKET NOKTALARI
⏰22.00 İncirli Metrobüs Durağı
⏰22.30 Mecidiyeköy (İETT Durakları)
⏰23.00 Kadıköy (Evlendirme Dairesi Önü)
⏰23.20 Kartal Köprüsü (Ankara Yönü)
⏰23.40 Çayırova McDonald’s
⏰02.15 Bursa Otogar

Belirtilen noktalardan misafirlerimizi aldiktan sonra arac ici ikramlarla birlikte yolculugumuza basliyoruz.

Konaklama: Gece Yolculugu
Kahvalti:
Ogle Yemegi:
Aksam Yemegi:
Günün Tavsiyesi:



Gün 2

Alaçatı - Çeşme - Ilıca Plajı - Gece Kordon Sefası
Sabah saatlerinde alacağımız ekstra Çiçekli Köy'de kahvaltımızın ardından ilk durağımız olan Alaçatı’ya doğru
hareket ediyoruz. Alaçatı’nın Arnavut kaldırım taşı ile Rum mimarisi ve Osmanlı mimarisinin birleştiği dar kaplı
sokaklarında doya doya fotoğraf çekilebilmek ve bol bol hediyelik eşya alabilmek için rehberimizin belirleyeceği
saate kadar serbest zaman veriyoruz. Ardından Çeşme’ye doğru yola çıkıyoruz. Çeşme’de rehberimizin
anlatımları eşliğinde Çeşme Kalesi gezimize başlıyoruz. Rehberimiz bizlere anlatım yaparken Kale’nin muhteşem
manzarasın izliyoruz. Daha sonra Ilıca Plajı’na geçiyoruz ve rehberimizin belirleyeceği zaman kadar ortalama 2
saat olacak şekilde yüzme molası veriyoruz. Yüzme molamızın ardından otobüsümüze binerek otelimize doğru

Formun Altı

Konaklama: İZMİR MERKEZ OTELLER

Kahvaltı: Fiyata Dâhildir (Otelde)                                                                         Öğle Yemeği: Bölgede (Ekstra)

3.GÜN
AyvalıkCunda Adası - Sarımsaklı Plajı - Şeytan Sofrası

Sabah otelde alacağımız kahvaltımızın ardından otobüsümüze binerek Ayvalık’a doğru hareket ediyoruz. 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 Ali bey Adası’na Türkiye’nin İlk Boğaz Köprüsü üzerinden geçerek varıyoruz.
Cunda Adası’nda 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. Cunda Adası gezimizin ardından 7 km uzunluğunda ve 100 metre
eninde bir kumsala sahip olan, her yıl binlerce turistin tatil noktası olan Sarımsaklı Plajı’na geçiyoruz. Burada
rehberimizin belirleyeceği zamana kadar ortalama 2 saat olacak şekilde yüzme molası ve serbest zaman
veriyoruz. Yüzme molamızın ardından gezimizin son noktası olan Şeytan Sofrasına doğru hareket ediyoruz.
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 bu
güzel turumuzu sonlandırıyoruz ve İstanbul’a doğru dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Misafirlerimizi aldığımız
noktalara bırakarak bir sonraki Adventur etkinliğinde görüşmek üzere vedalaşıyoruz.

Konaklama:Bu gece otel konaklaması yoktur.

Kahvaltı: Otelde açık büfe olarak alınacaktır. Tur ücretine dahildir.

Öğle Yemeği: Ayvalık’ta serbest zaman olarak alınacaktır. (Ekstra)

Akşam Yemeği: Dönüş yolu üzerinde dinlenme tesisinde alınacaktır. (Ekstra)

Konaklama: BU GECE KONAKLAMA YOKTUR
Kahvaltı Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir
Öğle Yemeği Serbest olarak alınacaktır.
(Ekstra)Akşam Yemeği
Akşam Yemeği: Dönüş yolu üzerinde (Ekstra)



Dâhil Hizmetler
Gidis-Dönüs Ulasim
1 Gece Otel Konaklamasi

1 Sabah Kahvaltisi
1 Acik Büfe veya Set Menü Aksam Yemegi
Seyahat Sigortasi
Profesyonel Rehberlik
Hizmeti Arac Ici Ikramlar

Tüm Cevre Gezileri

Hariç Hizmetler

● Kişisel Harcamalar
● Müze-Ören Yeri Giriş Ücretleri
● İlk Sabah Kahvaltısı
● Öğle Yemekler

Onemli Bilgiler

ONEMLI BILGI

Tur esnasinda kesinlikle koltuk numarasi sözü ve garantisi verilemez. Lütfen israrci olmayiniz.

Araclarimiz her tur icin belirlenen hareket noktalarindan belirtilen saatlerde hareket eder, hareket saatinden en az 5 dakika önce hareket
noktasinda hazir olunuz. Araclarimiz hareket saatinde hareket etmektedir. Gec kalan ve tura katilamayan misafirlerimiz herhangi bir hak
talebinde bulunamazlar.

Tura katilim tarihinden önce tur görevlisi personelin iletisim numarasi rezervasyon esnasinda vermis oldugunuz telefon numaraniza kisa
mesaj olarak gönderilecektir. Vermis oldugunuz iletisim numarasinin dogru olmasina dikkat edeniz. Aksi takdirde sorumluluk tarafiniza aittir.

18 yas alti resit sayilmayan cocuklarin anne veya babalarindan biri veya ikisi ile beraber tura katilmadigi durumlarda, tura katilim icin 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 bakimindan 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 Katilimci 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 Adventur kesinlikle sorumlu degildir.

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

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




