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Gün 1 

 
Bozcaada Assos Cunda Seytan Sofrasi Turu - Gece Yolculugu 

 

 
Arac Kalkis ve Hareket Saatleri 

23:30 Kadiköy Evlendirme Dairesi Otoparki Onü 

23:59 Mecidiyeköy Meydan - Asli Börek Onü 

00:30 Incirli Omür Plaza Onü ( Metrobüs Duragi ) 

00:45 Avcilar E-5 Otobüs Duragi 

01:15 Beylikdüzü Marmara Park Onü 

 

 
Dönüs Yolu Rotasi :Susurluk (170 km) - Susurluk - Bursa ( 109 km) Bursa - Istanbul (153 km) - Son Durak Incirli Omür Plaza Onü 

 
 

 
Konaklama : 

Kahvalti : 

Ogle Yemegi : 

Aksam Yemegi : 

Günün Tavsiyesi : 
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Gün 2 

Bozcaada - Rüzgar D. - Bozcaada Kalesi 

 
 

 
Gece yolculugumuzun ardindan Canakkale'ye variyoruz. Kahvalti icin Canakkale Bogazi manzarali bir kahvalti salonunda sicak sunumlarin 

icinde bulundugu, yerel ve dogal ürünler ile donatilmis mekanda kahvaltimizi keyifle yapiyoruz.Bozcaada’ya gitmek üzere Geyikli feribot 

iskelesine gidiyoruz. Bozcaada feribotunu bekleme durumlarinda sahilde cay-kahve keyfi yapiyoruz. Adaya otobüs gecisi saglanamadigi 

icin yaya olarak gecis saglayacagiz. Yüzmek icin yaninizda bulundurmaniz gereken esyalari kücük bir el cantasi ile aldiktan sonra feribota 

binerek yarim saat sürecek yolculugumuzun ardindan Bozcaada’ya variyoruz. Bozcaada’ya yaklasirken heybetli görüntüsüyle dikkatimizi 

ceken Bozcaada Kalesi’nin feribotta fotograflarini cekebilirsiniz. Rehberimiz esliginde Bozcaada’nin sirin sokaklari arasinda yürümeye 

basliyoruz. Ada'nin meshur pastanesi olan Cicek Pastanesi'nde tadim yaparak yerel kurabiyeleri taniyoruz. Ada’nin Türk ve Rum  

mahallelerinde yapacagimiz gezilerimizin ardindan gün boyu serbest zaman veriyoruz. Bu serbest zaman sirasinda dileyen misafirlerimiz 

adaya özgü saraplarin yapildigi Talay, Ataol, Yunatcilar ve Corvus Sarap Fabrikalarini ziyaret edebilir, alisveris yapabilirler. Dileyen 

misafirlerimiz ise Rüzgar Güllerine giderek muhtesem fotograflar cekip, manzaranin tadini cikartabilirler. (Ada’ya otobüs gecisi olmadigi icin 

plajlara ve rüzgar toplanarak feribot ile Ada’dan ayrilip Geyikli iskelesinde bizi bekleyen otobüsümüze binerek otelimize dogru hareket 

ediyoruz. 

 
Not: Bozcaada'ya feribot ile gecis ücreti tur ücretine dahildir. Ayazma plaji koyuna (ekstra) dolmus ile gecilebilir. Yüzme Molalari Haziran ayi 

itibari ile baslayacaktir. Ezine Peyniri tadimi yapmak icin Bozcaada 'dan otele dönüste yöresel üreticilere ugranilabilir ve dileyen 

misafirlerimiz alisveris yapabilirler. 

 
 

Konaklama : Dört Mevsim Suit Hotel , Grand Anzac Hotel , Anzac Hotel, Zileli Hotel, Figen Hotel 

Kahvalti : 

Ogle Yemegi : 

Aksam Yemegi : 

Günün Tavsiyesi : 

 
 
 
 
 

Gün 3 

 
Behramkale - Athena Tapinagi - Akropol - - Seytan Sofrasi - Cunda Adasi 

 

 
Sabah otelimizde alacagimiz kahvaltimizin ardindan Assos (Behramkale’ye) hareket ediyoruz. Behramkale Köyü’ne vardiktan sonra köyün 

girisinde aracimizdan inip 238 metre yükseklikte andezit bir kayac üzerine kurulmus olan Assos Antik Kenti’nin akropolüne cikiyoruz. 

Rehberimizin anlatimi esliginde antik dönemin Dor stili sütun basliklari ile insa edilmis olan Athena Tapinagi'ni görüyoruz. Rehberimizin 

verecek oldugu serbest zamanda köy icerisinde kentin meshur fincanda pisen sakizli Türk kahvesini yudumlayabilir ya da alisveris 

yapabilirsiniz. 

 
Assos gezimizi tamamladiktan sonra Seytan Sofrasi’na gitmek üzere yola cikiyoruz geliyoruz. Cam ormanlari ile kapli Ayvalik adalarina 

hakim yüksek bir tepe olan Seytan Sofrasi’nda fotograf ve cay molamizin ardindan Cunda'ya dogru hareket ediyoruz. Cunda Adasi'na 

ulasmak icin Ayvalik sahilden ilerleyerek Ayvalik'i da panaromik olarak görüyoruz. Cunda Adasi'na varildiginda rehberimiz serbest zaman 

vererek Ada sokaklarinin tadini cikartacak, rahat ve keyifle gezeceksibiz. Hem evleriyle hem mekanlariyla ünlü Cunda Adasi'nda fotograf 

cekmeye doyamayacaksiniz. Taksiyarhis Kilisesi (Rahmi Koc Müzesi) göreceginiz yerler arasindadir. Cunda Adasi'nin meshur 

lokantalarinda Papalina, deniz mahsulleri, mezeleri ve zeytinyagli ot yemekleri ile ege lezzetlerinin tadina varabilirsiniz. Rehberimizin 

verecegi toplanma saatinde otobüsümüz de bulusarak Susurluk - Bursa yolu üzerinden Istanbul'a dogru yola cikiyoruz Istanbul’a variyoruz. 

Bir baska ADVENTUR organizasyonda görüsmek üzere siz degerli misafirlerimizle vedalasiyoruz. 

 
Not: Ogle yemegi rehberimizin önerileri dogrultusunda gerceklestirilecektir. 

Ayvalik'in meshur zeytinyagi tadimi icin üreticilerden destek aliyoruz ve dileyen misafirlerimiz yerel üreticiden saglik kaynagi zeytinyagi ve 

ürünlerinden satin alabilirler. 

 
 
 

Konaklama : 

Kahvalti : 

Ogle Yemegi : 

Aksam Yemegi : 

Günün Tavsiyesi : 
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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. 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 sirk bir önceki sirküyü geçersiz 

 
 

Ek Bilgiler 

TAVSIYELER 

 

 
Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir. 

Gece için yanınıza hırka vb. bir kıyafet, tüm gezilerimizi gündüz yapacağımız için dudak koruyucu krem ve şapka, yapacağınız 
alışverişler için küçük bir çanta ve tabi en önemlisi fotoğraf makinesi ve yedek hafıza kartı ve şarj kiti yedek batarya yanınıza almayı 
unutmayınız. 

REZERVASYON DETAYLARI 

 

 
Yaptırmış olduğunuz rezervasyon sonucunda belirtmiş olduğunuz mail adresinize Tur Kayit onayınız gönderilecektir. Tur Kayıt onay 
tarafınıza ulaştıktan sonra turumuza katilim sağlayabilirsiniz. 

Internet üzerinden yaptırmış olduğunuz rezervasyon sonucunda belirtmiş olduğunuz mail adresinize Tur Kayıt onayınız gönderilecektir. 
Tur Kayıt onay tarafınıza ulaştıktan sonra turumuza katilim sağlayabilirsiniz. Tur onay maili almayan misafirlerimiz turumuza katilim 
sağlayamaz. 

Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler eksik verildiği takdirde oluşabilecek 
olası  aksiliklerde ADVENTUR  sorumlu değildir. 

Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza 

belirtiniz. KULLANILACAK ARACLAR 

 

Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısı ve yol koşullarına göre belirlenmektedir. 

38 kisi ve üzeri Otokar Doruk Mercedes Travego –Tourismo , Man Fontuna , Mitsubishi Safir, Neonla Tourliner-Cityliner 31 kişiye kadar 
lüks Otokar Sultan Maxi 27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 15 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–
Volkswagen Crafter araçlar kullanılır. 

Hariç Hizmetler 
Kişisel Harcamalar 
Ekstra Aktiviteler 
Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri 
Öğle Yemekleri 
Ilk Sabah Kahvaltısı 

Dahil Hizmetler 
Gidis -Dönüs Ulasim 
1 Gece Otel Konaklama (Yarim Pansiyon) 
1 Aksam Yemegi 
1 Sabah Kahvaltisi 
Profesyonel Rehberlik Hizmeti 
Cevre Gezileri 
Arac Ici Su Ikrami 
Zorunlu Seyahat Sigortasi 
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YUKARIDA YAZILI OLAN TUR PROGRAMI,ADVENTUR  TARAFINDAN OZGUN OLARAK YAZILARAK, HAZIRLANMISTIR. HER 
HANGIBIR SEKILDE ADVENTUR BILGISI OLMADAN, PROGRAMIN KOPYALANMASI, YAYINLANMASI YASAKTIR. TUM HAKLARI 
ADVENTURA AITTİR  PROGRAMIN TURIZM SEKTORUNDE OLUSTURULAN KOPYALARIN DAN ADVENTUR  SORUMLU 
TUTULAMAZ. 
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