
                                   

URLA ENGİNAR FESTİVALİ  & ANTİK EGE FESTİVAL ve KÜLTÜR TURU
Şirince  & Efes Antik Kenti& Yedi Uyurlar & Meryem Ana Evi & Şirince & Çiçekli Köy & Urla Enginar

Festivali & Barbaros Köyü & Klazomenai Antik Kenti & Kuşadası
26 Nisan 2019 – 28 Nisan 2019 

1. Gün İstanbul – İzmir Otobüs Yolculuğu
22:30 İncirli Ömür Karşısı Dilek Pastanesi Önü,23:00 Mecidiyeköy Meydan Mado Önü,23:30 
Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü,23:45 Kartal Köprüsü Altı,00:00 Çayırova Mc Donalds 
Önü Misafirlerimizin katılımıyla, Festival ve Kültür Turları kapsamında, güzel yurdumuzun kültürel
ve coğrafi zenginliklerini, uzmanlaşmış rehberlerimiz eşliğinde, siz değerli misafirlerimize 
tanıtmak ve amacı ile hazırlamış olduğumuz, keyifli keşif seyahatimize başlıyoruz.  Bursa – 
Balıkesir – İzmir güzergahını takip ederek yolculuğumuza başlıyoruz.

Mola: Susurluk Karagül Tesisleri

2. Gün Çiçekli Köy – Urla Enginar Festivali – Barbaros Köyü – Klazomenai Antik Kenti - Kuşadası
Sabah saatlerinde Köy Kahvaltısı için serbest zaman veriyoruz. Serbest zaman sonrası Türkiye’de
ilk  temalı  festival  olanı  Oyuk  (Korkuluk)  Festivali'ni  gerçekleştiren  Barbaros  Köyü’nü  ziyaret
edeceğiz.  Festival  sonrasında  köylülerin  yaptıkları  bu  korkuluklar  köyün  sokaklarında  tüm  yıl
boyunca sergileniyor. Hem bu korkulukları göreceğiz hem de çat kapı evi yazan bir köy evininin
kapısını çalıp, eve konuk olacağız. Sonrasında ünlü şair, oyun roman yazarı Necati Cumalı’nın Evini
ziyaret ediyoruz. Evin yakınında yer alan Yorgo Seferis'in doğduğu evi panoramik görüp, fotoğraf
molası veriyoruz. Fotoğraf molası sonrası otantikliğini bir nebze kaybetmemiş olan bir nevi sanat
sokağı  haline gelen Zafer Caddesi'nde yürüyüş ardından Tanju Okan anısına yapılmış ve içinde
heykeli barındıran Tanju Okan Parkı'nda fotoğraf molası veriyoruz. Devamında Klazomenai Antik
Kentini ve antik limanı geziyoruz. İonya bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Klazomenai
Antik kent kalıntılarını ziyaret edeceğiz. Burada göreceğimiz yerler arasında; şehir surları, saray,
ev yapıları,  fırınlar ve bilinen Anadolu’da ilk zeytinyağı üretim tesisi  olacaktır.  Urlalı  bayanların
kooperatifleşerek ürettikleri ürünleri alıcıyla buluşturttukları Urlalı Kadın Üretici Pazarı’na giderek
alışverişlerimizi  yapıyoruz.  Sonrasında  Urla  Enginar  Festivali'ni  izlemek,  bölge  halkı  tarafından
yarışmaya  katılmak  için  yapılmış  lezzetleri  tanımak  ve  tatmak  için  festival  alanına  gidiyoruz.
Dünyada  tescilli  olarak  üç  tane  karantina  adasından  biri  olan  Urla  Karantina  Adası'ndaki
panoramik  turumuzun  ardından  otelimize  yerleşmek  ve  günün  yorgunluğunu  atmak  üzere
Kuşadası’na hareket ediyoruz. Akşam Yemeği ve Konaklama otelimizde.

Sabah Kahvaltısı : Serpme Köy Kahvaltısı Extra
Öğle Yemeği : Urla’da. Serbest Menü. Extra

3. Gün Pazar: Şirince  - Efes Antik Kenti - Yedi Uyurlar - Meryem Ana Evi - Şirince - İstanbul
Otelimizde  alacağımız  kahvaltı  sonrası  Şirince  ‘  ye  hareket  şarabı  ve  eski  Rum evleri  ile  meşhur,
kendinizi düşsel bir ülkedeymiş gibi hayal edeceğiniz, evleri, sokakları ve insanları ile sizleri kendine
çeken Şirince'ye varıyoruz. Meşhur Şirince şarabının tadımı ve alışveriş için serbest zaman veriyoruz.
Hıristiyan inanışına göre Meryem Ananın yaşadığı ve öldüğü ev olarak kabul edilen ve Hıristiyanların
hac merkezi de olan Meryem Ana Evi gezisini yapıyoruz. Kuran-ı Kerim ve İncil de adları geçen Eshab-
ül  Kehf  (  7  Uyurlar  )  geziyoruz.  Buradaki  gezimizi  tamamladıktan sonrası  extra  öğlen yemeği  için
restaurantımıza  gidiyoruz.  Ardından  Efes  Antik  Kenti’ne  hareket  ediyoruz.  Burada  Arcadiane
Caddesi,Tiyatro,  Küretler  Caddesi,  Herakles  Kapısı,  Traian  Çeşmesi,  Hadrian  Tapınağı,  Scholastika
Hamamları, Gymnasion, Ticaret Agorası, Odeon, Parlamento Binası, Mozaikli Kaldırım, Paleastra,)



                                   

Efes Antik Kenti gezimiz sonrası İzmir Balıkesir Bursa üzerinden İstanbul’a yolculuk. İstanbul’a varış ve
misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması

Tek kişi ve çocuk ücretleri
 Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. 
 Tek kişi konaklayacak  misafirlerimiz acenteye Kuşadası promosyon otelde 50  TL 3*&4* 

otellerde 65 tl fark öderler.
 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk  almadığı takdirde ücretsizdir. Koltuk  talep edildiği takdirde 

199,9  TL acenteye ödenmelidir.
 07-12 yaş çocuk ücreti  iki büyük yanında konaklanması halinde promosyon otelde  169,90 TL,

3*&4*  otelde 189,90 TL + zorunlu ücretler olarak acenteye ödenir. Bir büyük + 1 çocuk 
konaklamaları için iki  kişilik ücret ödenmelidir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler 
 Gidiş & Dönüş ulaşım. 
 Rehberlik hizmetleri 

 Seçilen  Otel  kategorisine  göre  Kuşadası  promosyon otelde  OK.  Konaklama,  3*&4*Cidihan
Otel, Confort Adaclass Otel,Arora Otel vb. otel 1 gece OK. konaklama

 Programda belirtilen geziler 

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler 
 Gezi boyunca ara transfer ücretleri, Köprü veya Feribot  ücretleri   80 TL olup kayıt ile birlikte 

nakten acentaya ödenecek olup zorunludur
 Müze, ören yeri, konak, kale, Antik Kent, Meryem Ana Evi ve milli parkı gibi tüm giriş ücretleri

isteğe bağlı olup misafirlerimize aittir( giriş ücretleri dahil değildir müze kart alınması tavsiye
edilir). 

 Müze kartı olan misafirlerimizin yanlarında kartlarını bulundurmaları tavsiye edilir. 

 İlk gün yolda alınan kahvaltı , öğlen ve akşam yemekleri, dönüş günü öğlen ve akşam yemeği 

 Kişisel ve extra harcamalar 

 Program dışı geziler 

Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması

Rezervasyon Detayları 

1- Kod alım işleminizi takiben kupon kodlarınız ile rezervasyon yaptırabilirsiniz.

2- Rezervasyonunuzu  takiben   info@tatilyagmuru.net  adresinden  kişisel  mail  adresinize  Tur  Kayıt
formunuz gönderilecektir.



                                   

3- Tur Kayıt formu tarafınıza ulaştıktan sonra mail üzerinden doldurup  info@tatilyagmuru.net  adresine
gönderdiğiniz  takdirde  rezervasyon  işleminiz  tamamlanacak  olup  tarafınıza  tur  sözleşmeniz
gönderilecektir.

a)Rezervasyon yaptırılan kişi  için gerekli  irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler
eksik verildiği takdirde oluşabilecek olası aksiliklerde TatilYagmuru Sorumlu tutulamaz. 

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

Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -21-  gün öncesinden Yurt dışı
turlar da ise 28 Gün öncesinden acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla yükümlüdür
aksi takdirde fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır.Bayram, Resmi tatil ,Festival dönemi Ve Uçaklı Turlarda ise
rezervasyon sonrası iptal  ve değişiklik talepleri kabul edilmeyip fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır.

Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergahta ve
tur programda değişiklik yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.

Yeterli  çoğunluk sağlanamadığı  takdirde acente geziyi  bir  sonraki  doluluk tarihine kaydırma hakkını  saklı
tutar.Konaklamalı turlar da hareket tarihinden  2 gün önce , günübirlik turlar da ise 2 gün önceden acente
misafirlerine bildirimde bulunur.

Acente  Ve Acente rehberi gerek duyulan hallerde ve katılımcı sayısında oluşabilecek değişiklikler sebebi ile
tur programının akışını daha verimli hale getirebilmek amacı ile gezilecek yerlerin güzergahında,konaklama
yapılacak Otellerde ve kullanılacak araç tiplerinde (Otobüs,minibüs,midibüs)  ve geçilmesi planlanan sınır
kapılarında değişikliğe gidebilir.Turu satın alan misafirler kendileri ve refakatçileri adına bunu kabul etmiş
sayılırlar.


