
Kurban Bayramı'na özel ek bedelsiz 4 günlük Gökova - Akyaka - Marmaris Turu

1.GÜN

08:00 Karşıyaka

08:30 Bornova

09:00 Hatay Üçyol

09:15 Gaziemir'den hakeretle yolculuğa başlama, öğle yemeği molası için yolda 
duraklama, Ardından Akyaka gondol turu. Gondol turunun ardından denize sıfır her 
şey dahil konseptli 4*Class Beach Hotel'e yerleşme ve gün boyunca otel 
aktivitelerinden yararlanma.

2.GÜN:

Sabah kahvaltısının ardından tekne turuna katılma(ekstra). Tekne turuna katılmak 
istemeyen misafirler otelde kalarak, otel aktivitelerinden yararlanmaya devam 
edebilirler.

3. GÜN:

Sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinin ardından Marmaris şehir turu için yola çıkma. 
Tura katılmak istemeyen misafirler otelde kalarak, otel aktivitelerinden yararlanmaya
devam edebilirler. Otelde alınacak akşam yemeğinden sonra Barlar sokağı 
turu(ekstra)

4.GÜN:

Otelde alınacak açık büfe kahvaltı ve öğle yemeğinin ardından balı ile meşhur Ula 
Balcı Gökmen'de bal tatma ve dileyenler için satın alma turu adına yola çıkma. 
Tadımın ardından Güzel Köy dizisinin çekildiği Bozüyük Köyü'nde serbest zaman. 
Serbest zamanın ardından araçlara binerek meşhur Çine'de köfte molası verme. 
Moladan sonra yola devam ederek, İzmir'e varış ve turun sonu.

Fırsata dahil olan hizmetler

Gidiş-dönüş ulaşım

Rehberlik hizmeti

3 gece her şey dahil konaklama

Denizde kullanılacak şezlong, şemsiye



Fırsata dahil olmayan hizmetler

Otel dışındaki tüm kişisel harcamalar

Tekne turları

Datça Turu

1 kişi konaklamak isteyenler için 150 TL farkı ödemesi gerekmektedir.

DETAYLAR

Kurban Bayramı'na özel 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 
turda geçerlidir.

Tur ekstra bedelsizdir.

0-6 yaş arası 1.çocuk ücretsizdir, 07-12 arası çocuklar için 200 TL'dir.

1 kişi konaklamak isteyenler için 150 TL farkı ödemesi gerekmektedir.

Fırsata, 3 gece 4 yıldızlı otelde konaklama, rehberlik hizmeti ve ulaşım 
dahildir.

Rezervasyon iptal ve değişikliklerinin en az 7 gün öncesinden bildirilmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır. (İptal 
durumları da gözden geçirilecek.)

Dilediğiniz kadar kupon satın alabilir, kullanabilir ve hediye edebilirsiniz.

Başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.

Acente, yeterli kişi sayısı oluşmadığı takdirde haber vermek koşulu ile turu 
iptal etme ve erteleme hakkını saklı tutar.

Acente rehberi içerik aynı kalmak şartı ile gerekli gördüğü hallerde misafirlerin
tur programından daha çok verim alabilmesi için gezilecek yerlerin 
güzergâhında ve saatlerinde değişiklik yapabilir.


