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Izmir'in Gözdeleri Turu 1 Gece Konaklama

Tur Tipi Konaklamali Tur Gün Sayisi 3

Sehir Izmir

Sehrin yorucu kalabaligindan kacip,Ege'nin incisi Izmir'de huzuru koklamanin tam zamani.. Sehir yasantisinin gürültüsünden huzura uzanan
muhtesem bir yolculuk....

Mavinin, yesilin ve bereketli topragin bulustugu, Kekik, zeytinyagi ve lezzetli otlarin adeta gövde gösterisi yaptigi, kisaca Izmir'in huzur ve
yasam dolu köylerini kesfedin.

Ulkemizde tiyatroya sahip olan ilk köy Bademler Köyü...

Alacati - Germiyan Köyü - Barbaros Köyü - Seferihisar - Sigacik - Foca - Eski Foca Evleri - Candarli - Candarli Kalesi - Dikili

Gün 1

Izmir'in Gözdeleri Turu 1 Gece Konaklama

Kalkis noktalarindan siz degerli misafirlerimizi aldiktan sonra yolculugumuza basliyoruz. Yol boyunca verecegimiz molalar ile Bursa-
Balikesir güzergâhini takip ederek sabah saatlerinde Izmir’e ulasiyoruz.

21:15 Incirli Dilek Pastanesi Onü
21:45 Mecidiyeköy Mado Dondurma Onü
22:15 Kadiköy Evlendirme Dairesi Otoparki Onü
22:30 Kartal Köprüsü (Ankara Yönü)
23:00 Cayirova McDonald's Onü
23:45 Izmit Halkevi
01:30 Bursa Otogar Sapagi
02:00 Bursa Görükle Trio Onü

Konaklama :
Kahvalti :
Ogle Yemegi :
Aksam Yemegi :
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Günün Tavsiyesi :
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Gün 2

Izmir'in Gözdeleri Turu 1 Gece Konaklama

Günün ilk isiklariyla birlikte güzel Izmir’imize variyoruz. Izmir Cicekliköy'de yesillikler icinde ve dogal bir ortamda bizler icin hazirlanan
kahvaltimizi aliyoruz. (Ekstra). Kahvaltimizin ardindan aracimiza binip rehberimizin anlatimi ile ilk defa Italya’da 1986 yilinda baslayan
Türkiye`de ise Slow Food (katkisiz gidalar üretmek ve geleneksel yemekleri yasatmak) hareketine katilan tek köyümüz olan Germiyan
Köyü`nü gezecegiz. Bu hareket hizli yemek tüketimine ve hayatin hizli tüketilmesine karsi baslatilmis. Bunun icin bütün köy seferber olmus
durumda. Ekmeklerini katkisiz dogal eksi mayadan pisirmeye baslamislar. Sebzeler kendi tarlalarindan geliyor ve yemekler bunlarla
yapiliyor. Köyün sokaklarinda dolasirken evlerin ve sokaklarin cicek motiflerle boyanmis oldugunu göreceksiniz. Burada verecegimiz
serbest zamanimizin ardindan ise Alacati’ya hareket ediyoruz. Rüzgar Gülleri ile meshur Alacati’da Arnavut kaldirimlari üzerinde Eski Rum
Evleri arasinda yürüyüs yapiyoruz. Alacati’da ki gezimizin de bitmesiyle Türkiye`de ilk temali festivali olan Oyuk (Korkuluk Festivali)
gerceklestiren Barbaros Köyü`nü ziyaret edecegiz. Festival sonrasinda köylülerin yaptiklari bu korkuluklar köyün sokaklarinda tüm yil
boyunca sergileniyor. Hem bu korkuluklari görecegiz, hem de gezecegiz. Bir de cat kapi evleri diye bir sey yapmislar. Kapilarinda cat kapi
evi yazan evlerin kapisini calip konuk olabiliyorsunuz. Buradaki köy yasaminin imza lezzeti katmerdir. Köy loru, köyde yetisen maydanoz ve
sogan, köy degirmeninde sikilan zeytinyagi ile birlesince ortaya mis gibi köy katmeri cikiyor. Bir de cesitli yerel otlarindan yapilan odun
atesinde kuzineli sobada ya da köy firininda pisen Calkamaya var ki kisin vazgecilmezi. Köy meydaninda verecegimiz kisa alisveris
molamizin sonrasinda 1963 yilinda Berlin Film Festivali’nde Altin Ayi Odülü kazanan, En Iyi Yabanci Film dalinda Oscar aday adayi Susuz
Yaz filminin cekildigi, Cevre ve Sehircilik Bakanligin 2012 yilinda yaptigi yarismayi kazanan Türkiye’nin en temiz köyü, olan ilk ve tek köyü
Bademler Köyü’nü gezecegiz. Sadece Izmir’in degil, tüm Türkiye’nin en farkli köylerinden biri olan Bademler Köyü, Türkiye’nin ilk ve tek köy
tiyatrosuna ev sahipligi yapmasiyla ün yapmistir. Ama diger özelliklerini ögrendikce daha da cok sevip, asik olacaginiz köy meydaninda
verecegiz serbest zamanda bir köy kahvesinde soluklanabilir veya Bademler Köyü’ne özel ''Godalagin'' tadina bakabilirsiniz. Serbest
zaman sonrasinda yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerine, sahip ciktigindan dolayi 2009 yilinda Türkiye’de ilk Cittaslow (Yavas
Sehir) unvanini kazanmis olan Seferihisar’a hareket ediyoruz. Keyifli bir yolculugun ardindan Seferihisar'a gelmis oluyor ve ögle yemegimiz
icin serbest zaman veriyoruz. (Ekstra) Oglen yemegimizin ardindan Sigacik’a hareket ediyoruz. Kanuni’nin Rodos seferi icin yaptirdigi
kalenin surlarinin icine saklanmis, Arnavut kaldirimli sokaklara dizilmis, avlulu, cumbali, tahta panjurlu konaklarla dolu mükemmel korunmus
mimarisi, aydin sakinleri ve ruhu dinlendiren güzelligi ile film seti gibi bir sahil kasabasi Sigacik’i yürüyerek gezecegiz. Ve sonrasinda
otelimize hareket ediyoruz. Konaklama ve aksam yemegi otelimizde. Aksam yemegi ardindan isteyen misafirlerimizle birlikte Izmir Gece
Turumuz (Ekstra) baslamaktadir. Izmir Gece Turumuzda Konak Meydani, Saat Kulesi, Kordon ve Kibris Sehitligi Caddesi görecegimiz
yerler arasinda yer almaktadir. Burada deniz kenarinda dolasip cafelerde cay kahve icebilirsiniz.

Sabah Kahvaltisi: Cicekli Köy'de serpme kahvalti olarak alinacaktir. (Ekstra)
Ogle Yemegi: Serbest olarak Alinacaktir. (Ekstra)
Aksam Yemegi: Otelde Set Menü veya Acik Büfe olarak alinacak olup tur ücretine dâhildir.
Konaklama: Konaklama Oteli Madi Otel - Paris Prestige Hotel Kaya Prestige - Vesta Liman Hotel Vb
Ekstra: Izmir Gece Turu 30 TL

NOT: Tur güzergahi rehber insiyatifindedir. Yasanacak olmusuzluklar (Tafik ,Yol Calismasi , Gecikme vb )gibi durumlarda degisiklik yapma
hakkina sahiptir. Satin alan müsterilerimiz bu durumu kabul etmis sayilacaktir.

Konaklama : Konaklama Oteli Madi Otel - Paris Prestige Hotel Kaya Prestige - Vesta Liman Hotel Vb

Kahvalti :
Ogle Yemegi :
Aksam Yemegi :
Günün Tavsiyesi :
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gün 3

Izmiri'n Gözdeleri Turu 1 Gece Konaklama

Sabah otelimizde alacagimiz kahvalti sonrasinda, Foca’ya dogru yolculugumuza basliyoruz. Yeni Foca ve Eski Foca arasindaki dantel gibi
islenmis güzel koylardan gecerek Eski Foca’ya devam ediyoruz. Heredot’un Foca icin dedigi gibi “Onlar kentlerini, bizim yeryüzünde
bildigimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde kurdular” cümlesini hatirlayip sehir turumuza basliyoruz. Foca, eski ve yeni olmak üzere
ikiye ayrilmistir. Eski Foca, ilcenin merkezidir ve tarihi binalar, yapilar buradadir. Eski Foca genel olarak imara kapali oldugu icin Yeni Foca
diye bir yer kurulmus ve yazliklar genelde burada toplanmistir. Bu yüzden Yeni Foca’da tarihi olarak görülecek pek bir yer yoktur. Foca
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dedik mi akla ilk Eski Foca’nin nostalji yüklü sokaklari geliyor. Burasi, Avrupa’daki ‘Old Town’larin tam anlamiyla kasaba versiyonudur.
Ruhunu hic kaybetmemis olmasi, eskisi gibi korunup farkli renklerle parildamasi gercekten de Foca’ya bambaska bir güzellik katiyor, Eski
Foca evlerini ve carsi merkezindeki sirin balikci restoranlarinin önüne geliyor, isteyen misafirlerimizin alisveris yapabilmesi isteyenlerinse
deniz müzesini gezebilmesi icin sizlere serbest zaman veriyoruz. Ardindan aracimizda bulusarak Izmir'in görülmeye deger en güzel
körfezlerinden olan Candarli'ya hareket ediyoruz. Candarli’nin Amazonlu kadinlar tarafindan kuruldugu söylense de. Burayi bir ara
Cenevizliler de deniz üssü olarak kullanmislardir. Candarli denizin icerisine uzanmis yarimada seklinde bir cografi yapiya sahiptir, her sokak
neredeyse denize acilir. Burada dikkatinizi ceken ilk yapi Candarli Kalesi olacak. Candarli Kalesi ve tarihi yarimadayi geziyoruz ve bu
gezimizin sonrasinda bu güzel balikci kasabasinda ögle yemegi icin serbest zaman veriyoruz. (Ekstra). Ogle yemegimizin ardindan, son
duragimiz olan Dikili’ye dogru yola cikiyoruz. Dikili’nin Midilli’ye bakan sahil yolundan zeytinin yesili ve Ege Denizi’nin maviligiyle bulusan
Dikili'de, kordonda sizler icin serbest zaman veriyoruz. Bu serbest zamanda Dikili’nin kizarmis dondurmasindan ada cayina bircok lezzetin
tadina bakabilir sevdikleriniz icin alisveris yapabilirsiniz. Buradaki serbest zamanimizin ardindan dönüs yolculugumuza basliyoruz.
Istanbul’a ulasmak üzere yola cikiyor ve siz sayin misafirlerimizi, bir baska Turlasana.com organizasyonunda bulusmak dilegiyle gece
saatlerinde aldigimiz noktalara birakiyoruz.

Sabah Kahvaltisi: Otelde acik büfe olarak alinacak olup tur ücretine dâhildir.
Ogle Yemegi: Candarli’da Serbest olarak alinacaktir (Ekstra).
Aksam Yemegi: Dönüs yolunda tesiste alinacaktir (Ekstra).

NOT: Tur güzergahi rehber insiyatifindedir. Yasanacak olmusuzluklar (Tafik ,Yol Calismasi , Gecikme vb )gibi durumlarda degisiklik yapma
hakkina sahiptir. Satin alan müsterilerimiz bu durumu kabul etmis sayilacaktir.

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

Dahil Hizmetler
Otobüs ile Gidis-Dönüs Ulasim
1 Gece Otel Konaklamasi
1 Sabah kahvaltisi ve 1 Set menü Aksam Yemegi
1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortasi
Profesyonel Rehberlik Hizmetleri
Arac Ici Ikramlar
Tüm Cevre Gezileri

Haric Hizmetler
Ilk Sabah Kahvaltisi
Kisisel Harcamalar
Müze-Oren Yeri Giris Ucretleri
Ogle Yemekleri
Tüm Alinan Icecekler ve Odadaki Minibar Kullanimi
Ekstra Belirtilen Tüm Tur ve Etkinlikler (Gece Turlari vb.)

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 Turlasana.com kesinlikle sorumlu degildir.

Acenta yeterli sayiya ulasamadigi zaman turu iptal etmemek adina ayni ve ya benzer tur programina sahip olan farkli bir Acenta'ya
müsterileri gönderebilir bu sayede müsterinin tatil plani bozulmamis olur.

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.
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Ek Bilgiler

TAVSIYELER

Gezi süresince rahat yürüyüs ayakkabisi veya spor ayakkabi tercih edilmelidir.

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

REZERVASYON DETAYLARI

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

Internet üzerinden yaptirmis oldugunuz rezervasyon sonucunda belirtmis oldugunuz 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 icin gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafimiza bu bilgiler eksik verildigi takdirde olusabilecek olasi
aksiliklerde Turlasana sorumlu degildir.

Rezervasyon esnasinda 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, TURLASANA.COM TARAFINDAN OZGUN OLARAK YAZILARAK, HAZIRLANMISTIR. HER
HANGIBIR SEKILDE TURLASANA.COM BILGISI OLMADAN, PROGRAMIN KOPYALANMASI, YAYINLANMASI YASAKTIR. TUM
HAKLARI TURLASANA.COM'A AITTIR. PROGRAMIN TURIZM SEKTORUNDE OLUSTURULAN KOPYALARIN DAN TURLASANA.COM
SORUMLU TUTULAMAZ.
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