
RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMINA ÖZEL 

GÖKÇEADA BOZCAADA ASSOS KAZDAĞLARI
TURU

4 GECE 5GÜN  YARIM PANSİYON KONAKLAMALI

RAMAZAN BAYRAMI 

 ( 23 HAZİRAN 2017- 27 HAZİRAN 2017  )

KURBAN BAYRAMI

( 29 AĞUSTOS-02 EYLÜL 2017  )
( 30 AĞUSTOS-03 EYLÜL 2017  )
( 31 AĞUSTOS-04 EYLÜL 2017  )

(3 GECE OTEL KONAKLAMALI)

ARAÇ İÇİ HİZMET BEDELİ BULUNMAMAKTADIR

TUR KALKIŞ NOKTA VE SAATLERİ:

* 22:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü
* 23:00 Mecidiyeköy Ziraat Bankası ( Murat Muhallebi önü )
* 23:30 Bakırköy İncirli Ömür Plaza Önü
* 23:50 Beylikdüzü Migros Önü

1.GÜN : HAREKET İSTANBUL – GÖKÇEADA

Siz  değerli  konuklarımızı   22:30Kadıköy  Evlendirme  Dairesi otoparkı  önü  23:00
Mecidiyeköy Ziraat Bankası ( Murat Muhallebi önü ) 23:30 İncirli Ömür Plaza Önü 23:50
Beylik  düzü  Migros  Önünden  alarak  Tur  boyunca  bize  eşlik  edecek  Rehber  ve
Kaptanımızla tanışıpÇanakkale’ye hareket ediyoruz.Keşan, Tekirdağ, Çanakkale güzergahı
üzerinden sabah saatlerinde Kabatepe iskelesinde oluyoruz.

2.GÜN :GÖKÇEADA

Kabatepe iskelesinden bineceğimiz feribot ile Gökçeada’ya varıyoruz ilk durağımız Kefeloz
koyuna.  Harika  plajları  ile  ünlü  bu koyda yüzme molası  veriyoruz.  Kefeloz  koyundan
ayrıldıktan  sonra  Gökçeada  nın  şarapçılığıyla  ünlenmiş  Rum Köylerini  ziyaret  etmeye
başlıyoruz. İlk durağımız bir zamanlar adanın en kalabalık köyü olan Dereköy. Ardından
Barba  Yorgonun  Tavernasıyla  ünlü  olan  Tepeköy  e  ulaşıyoruz.  Bir  sonraki  durağımız
Dibek Kahvesi ve Sakız Muhallebisiyle ünlü olan Zeytinliköy Sakızlı muhallebilerimizi ve
dibek kahvemizi içtikten sonra akşam yemeği için feribotla  otelimize dönüş yapıyoruz.
Konaklama otelimizde



3.GÜN : BOZCAADA

Otelde  alınan  sabah  kahvaltısı  sonrasında  Geyikli-Bozcaada  iskelesine  varıyoruz.
Feribotu beklerken sahilde çay kahve keyfi için serbest zaman veriyoruz. Feribot
ile  adaya  geçiyoruz.  Bozcaada'  ya  varışımıza  müteakip  Muhteşem  ihtişama
sahipBozcaada Kalesini panoramik olarak görüyoruz. Rehberimizin anlatımları ve fotoğraf
molası  ardından  sonrasında  ada  sokaklarını  gezmeye  başlıyoruz.  Adanın  dokusu
bozulmamış  mahalleleri  olan  Türk(ALAYBEY  MAHALLESİ) ve  Rum(CUMHURİYET
CADDESİ) mahallelerinde yapacağımız geziden sonra adaya özgü şarapların yapıldığı
Talay  Şarap  Fabrikasını  Geziyor  ve  hediyelik  şaraplarımızı  alıyoruz.  Daha  sonraöğle
yemeği ve deniz molası için serbest zaman veriliyor Dileyen misafirlerimiz Ayazma Plajı
Akvaryum  Koyu  veya  Rüzgar  Güllerini gezdikten  sonra  ada  merkezinde  alışveriş
yapabilirler gezebilirler. Vereceğimiz serbest zamanın ardından feribot ile adadan ayrılıp
otelimize geçiyoruz.

NOT: Araçlarımızın adaya alınmadığı takdirde Ayazma Plajı Akvaryum Koyu veya Rüzgar
Güllerine gitmek isteyen misafirlerimiz transfer ücretlerini kendileri ödeyecektir

4.GÜN : ASSOS BEHRAMKALE KADIRGA KOYU

Otelde  alınan  sabah  kahvaltısının  ardından  Behramkale  köyüne  gidiyor  ve  limanı
geziyoruz.  Liman gezimizin ardından Athena Tapınağını  çıkıyor izliyor bol  bol  fotoğraf
çekiyoruz. Daha sonrasında vaktimizin el verdiği sürece Çanakkale bölgesinin en güzel
denizine sahip olan Assos’da Kadırga Koyunda Hava şartları müsait olması durumunda
deniz molası yapıyoruz deniz keyfimiz sonunda otelimize dönüyoruz akşam yemeği ve
konaklama otelimizde

5.GÜN  :  KAZDAĞLARI-ZEUS  ALTARI-ADATEPE  KÖYÜ-TAHTAKUŞLAR  MÜZESİ
AYVALIK – İSTANBUL

Otelde  alınan  açık  büfe  sabah  kahvaltısının  ardından   Zeus  Altarı  ve  Adatepe  köyü
gezilerimizi  yapıp  oksijen  oranı  açısından  Alplerden  sonra  dünyada  2.  bölge  olan
Kazdağları  ’  nı  keşfe çıkıyoruz.  Burada Kaz Dağları'nın tanıtımını  ve  bölgedeki  yaşam
şeklini  bizlere  görsellerle  de  gösterebilecek  konumdaki  Tahtakuşlar  Köyü  Etnografya
Müzesi gezisi  Ayvalık' a hareket ediyoruz.  Ayvalık tarih ve kültür gezimize başlıyoruz.
Gezilecek yerler: Cunda Adası ,  Şeytan Sofrası,  Cennet Tepesi,   Taksiyarhis Kilisesi  ,
Cunda  Kordon  gezilerimizin  ardından  Cunda  Adasında  ekstra  öğlen  yemeği  molası
veriyoruz.  Cunda  gezimiz  sonrasındaardından  Balıkesir  üzerindenturumuza  başlangıç
noktamız olan İstanbul' a hareket ediyoruz.  İstanbul’a varışımızın ardından bir sonraki
Tatil Bugün Organizasyonu’nda Buluşmak Üzere vedalaşıyoruz

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

* Lüks otobüslerle ulaşım
* 3* Otellerimizde 3 gece konaklama (3 adet sabah kahvaltısı 3 adet akşam yemeği),
* Tüm Çevre gezileri
* Tatilbugun.com Otobüs İçi İkramlar
* Zorunlu Seyahat Sigortası
* Tatilbugun.com Güvencesi, Yardımcı Rehberlik Ücretleri,Otopark Ücretleri, 
* Rehberlik Hizmeti
* Park Girişleri
* Feribot Geçiş Ücretleri,



TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

* Öğle yemekleri, 
* Tüm yemeklerde alınan içecekler,
* Kişisel harcamalar,

* Tur Programına Dahil Tüm Müze Ve Ören Yeri Girişleri

ÖNEMLİ DETAYLAR

* Turlarımız otel, otobüs, tur programı ve rehberlik hizmetleri Müze Ören Giriş yerleri ile 
bir bütündür ayrı ayrı düşünülemez. 
* 0–6 yaş çocuklar otobüste koltuk almadıkları takdirde ücretsizdir. 
* 0-6 yaş çocuk için Otobüs de koltuk talep edildiği takdirde ise çocuk başı 170 TL ücret
acenteye ödenir.
* 0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir. 
* 7-12 Yaş çocuklar için ücret  379 TLdir
* Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında ve yalnızca 1 çocuk için kullanılır.
* Tek kişilik Konaklama yapacak olan misafirler acenteye 225 TLextra ödeme yapmaları
gerekmektedir
* Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, on veya arka koltuk garantisi verilmez. Koltuk 
numaraları kesin kayıt sırasına göre verilir
* Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde acente 1 gün önceden haber vermek kaydı ile
turu bir sonraki doluluk olan tarihe kaydırabilir.
* Acente rehberi içerik aynı kalmak şartı ile, gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur 
programından daha çok verim alabilmesi için gezilecek yerlerin güzergahında ve 
saatlerinde değişiklik yapabilir
* Konaklama bölgelerinde ve otellerde yoğunluğa bağlı olarak aynı kategoride veya daha 
ustu olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir. 
* Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda tatilbugun.com sorumluluğu yoktur.
* BAYRAM TURLARINDA İPTAL YAPILMAMAKTADIR

GEZİ SÜRESİNCE KULLANILACAK ARAÇLAR

Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri :

15 kişiye kadar VİP Mercedes Sprinter-Volkswagen Wolt- Fiat Dukato araçlar kullanılır.
28 kişiye kadar lüks IsuzuNovo - Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan
28 kişi üzeri lüksTravego -Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir otobüsler 
kullanılacaktır

İPTAL VE İADE GUVENCE PAKETİ

Satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, 
hiçbir neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş 
olduğunuz tur ücretinin tamamı, hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade 
yapılır. İptal güvence paketi; 1000 TL ye kadar olan rezervasyonlarda kişi başı 20 TL ,
1000 TL üzeri rezervasyonlarda ise rezervasyon bedelinin % 2 si kadardır.



İPTAL VE DEVİR

1.1 Tatilbugun.com 3. Parti firmalar dolayısıyla veya yeterli katılım sağlanamaması 
halinde tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi 
başlangıcından 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sure 
içinde, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda 
belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
1.2 Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat 
iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak 
resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile tur hareket/konaklama 
başlangıç tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %25`i, 14-0 
gün kalıncaya kadar yapılan iptallerde veya habersiz tura gelinmemesi halinde ise gezi 
ücretinin tamamı tatilbugun.com tarafından iade edilmeyeceğini bilmektedir. Özel 
hükümler saklıdır.
1.3 Tüketici promosyon turlarda turun başlangıç tarihi ne olursa olsun , mücbir sebepler 
dahi olsa iptal / değişiklik hakkı olmadığını bilmektedir.
1.4 Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en 
az 3 gün önce seyahat acentesine tatilbugun.com niyetini bildirerek rezervasyonunu, 
paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu 
durumda, paket turu devreden ve devralan, sözleşmeye taraf seyahat acentesine 
tatilbugun.com karşı, bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların 
ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.
1.5 tatilbugun.com üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında tatilbugun.com ile 
bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı 
değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında tatilbugun.com
sorumluluk kabul etmez.
1.6 Konaklama ve tur kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili turun 
onayı ile doğrultusunda değerlendirilir. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin 
yapılıp yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun inisiyatifinde olduğundan 
tatilbugun.com a bu konuda bir talep veya bir itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma 
halinde müşteri tatilbugun.com tarafından otele ödenen tüm ücreti hiçbir itiraz ileri 
sürmeden ödemeyi peşinen kabul eder.

Tüketici Tatilbugun.com’un bu şartları okumuş olup Paket programını satın aldığı taktirde 
onaylamış olarak kabul edilecektir.  


