
ERKEN REZERVASYON! 

CUNDA ADASI, AYVALIK, PATERİÇA ORMANLARI 

 DOĞA TURU

 HER HAFTA SONU! 

ERKEN REZERVASYONDA SON GÜN 24 MART, SATIN ALIM SONRASI HEMEN REZERVASYON
YAPTIRMANIZ GEREKMEKTEDİR. 

TUR PROGRAMI: Cuma akşamı hareket Pazar akşamı dönüş. 

1. GÜN İSTANBUL - AYVALIK (KALKIŞ YER VE SAATLERİMİZ)

Bakırköy İncirli Ethica Önü: 22: 30                            

Beşiktaş Yıldız Camii Önü: 23: 15                                  

Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı: 24: 00

Belirlenen hareket noktalarından belirlenen saatlerde hareketle Evora Tur'un zengin ikramları eşliğinde  
yaklaşık 7 saatlik yolculuk ile Ayvalık Bölgesi'ne varıyoruz. 

2. GÜN AYVALIK - CUNDA ADASI - ORTUNÇ -  PATERİÇA ORMANLARI DOĞA 
YÜRÜYÜŞÜ
Yolda verilen ekstra sabah kahvaltı molası sonrası otel müsaitliğine göre Sarımsaklı bölgesindeki otelimize
yerleşiyoruz.  Dileyenler  günü  denize  yakın  konumdaki  otelimizde  geçirebilirler.  Otelde  belli  süre
dinlenmenin  ardından  Cunda  Adası’na  varış.  Aşıklar  tepesinden  alacağımız  derin  solukla  karaçam,
yeşilçam  ve  bölgenin  ünlü  zeytin  ağaçları  arasından  yapacağımız  doğa  yürüyüşünde  doğal  terapiye
merhaba  demiş  olacaksınız  doğanın  ruhunuza  ve  bedeninize  yaptığı  sihirli  dokunuşlarla.  Rehberimiz
eşliğinde yaptığımız bu yürüyüşte zeytinin hikayesi, Ayvalık'ın oluşumu, Yunanlılar döneminde Ayvalık, 24
tane adanın  oluşumu gibi  konularda  da  ilginç  bilgiler  almış  olacaksınız.  Doğa yürüyüşümüzde orman
dokusunda parkurumuzun ortalarında  karşımıza  çıkan  Çamlık  Manastırı  Yunan  esintileri  yaşatacak  ve
parkurun sonuna doğru gelindiğinde varacağımız Ortunç Koyu’nda tek ses sessizliğin sesi tek renkse mavi
yeşil  sentezi  olarak  mucizevi  bir  gün  yaşamış  olacaksınız  doğanın  verdiği  bu  hediyeler  sonrasında.
Ardından  Cunda  eski  Rum  Evleri  keşfimiz,  Taksiyarhis  Kilisesi,  Taş  Kahve  gezilerimiz  sonrası  otele
yerleşiyoruz. Açık büfe akşam yemeği otelde.

3. GÜN AYVALIK RUM EVLERİ - ŞEYTAN SOFRASI - ATATÜRK KAYALARI 

Otelde alınan açık büfe sabah kahvaltısı sonrasında Panoramik Ayvalık turumuza başlıyoruz. İlk noktamız
olan Şeytan Sofrası  gezisinden sonra Ayvalık'ın diğer  panoramik tepesi  Cennet Tepe'ye varış.  Burada
verilen  serbest  zaman  sonrasında  Ayvalık  merkezinde  kordonda  kısa  yürüyüş  ile  Ayvalık'ta  yaşam
hakkında bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Rehberimiz eşliğinde zaman tüneli diye adlandırdığımız 200 – 300
yıl öncesinin izlerini barındıran tarihi Rum Evleri sokağında yürüyüşümüze başlıyoruz. Neo klasik Rum
Evleri gezimiz sonrası  Aghia Yorgi Kilisesi olan Çınarlı  Cami'ye gidiyoruz. Çınarlı  Cami'de kilise izlerini
taşıyan Papaz odası orjinalliyini korumaktadır. Çınarlı Camisi gezimiz sonrası Ayvalık merkezde yapılacak
kısa yürüyüş ve verilen serbest zaman sonrası Özgün Zeytinyağı fabrikasına gidiyoruz. Fabrika gezimizi
de tamamladıktan sonra Gömeç Beldesinde doğal bir oluşumla Mustafa Kemal Atatürk’ün kayadaki yüz
şeklini  görme  imkanına  sahipsiniz.  Ardından  turumuza  başlangıç  noktamız  olan  İstanbul’  a  hareket
ediyoruz. Varışımız sonrasında başka bir Evora Tur organizasyonunda buluşmak üzere sizlerle aldığımız
duraklarda vedalaşıyoruz.



ÜCRETE DAHİL OLANLAR

Lüks araçlarla ulaşım, rehberlik hizmetleri, tüm çevre gezileri , araç içindeki ikramlar, otelde 1
gece akşam yemeği sabah kahvaltısı dahil konaklama, Evora Tur müşteri memnuniyet garantisi

ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR  

Müze ören yeri girişleri, öğlen yemekleri, yemeklerde alınan içecekler           
ÖNEMLİ:  Turumuzda tüm müze ören yeri milli park girişleri, Ayvalık içi otobüs ara transferleri,
seyahat sigortası, rehberlik ve hizmet bedeli olarak 50 TL rezervasyon esnasında Evora Tur'a
ödenecektir.  Turumuzda  ayrıca  rehber  içeriği  aynı  kalmak  şartıyla  programda  zamansal
değişiklikler yapma hakkına sahip olup olası değişiklikler gerekli durumlarda siz misafirlerimizin
daha rahat bir tur geçirmenizi sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

OTELLER

Konaklamalarımız  3  yıldızlı  standardı  Ayvalık  Sarımsaklı  otellerinde  yapılmaktadır.  Genelde
Grand Milano Otel, Kalif Otel, Aytur, Ürgenç Otel kullanılmaktadır. 


