
 

          GÖKÇEADA BOZCAADA 
 

HER HAFTASONU CUMA AKŞAMI HAREKET 
 

1 GECE - 2 GÜN 
 
Hareket Saatleri ve Yerleri                        

23.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 

23.30 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü 

24.00 İncirli Ömür Plaza Önü 

 
1.Gün : Cuma : Hareket 

Belirlenen noktadan misafirlerimizi alarak  araç içi ikramlar eşliğinde yolculuğumuza başlıyoruz 

 
2. Gün : Cumartesi : 

Tekirdağ üzerinden bizleri Gökçeada’ya götürecek Kabatepe Feribot iskelesine ulaşıyoruz. Buradan 
bineceğimiz 05:00 feribot ile Gökçeada’ya  vardığımızda  kahvaltı için 1 saat  mola.. 

Kahvaltı sonrası  kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmış olan Rum Köylerinden  ilk 
olarak Zamanında 1950 hane ile adanın hatta Türkiye’nin en büyük ve kalabalık köyü Dereköy’ü 

görüyoruz. Buradaki gezimizin ardından Rum Köylerinden en yüksekte olanı adı üstünde Tepeköy‘e 

ulaşıyoruz. Son durağımız ise zamanında adanın en sosyal yerlerinden biri olan koruma altındaki dört 
köyden biri Zeytinliköy . Adanın en eski kilisesi olan Agios Georgios Kilisesi de bu köyde. Dibek Kahvesi 

ve Sakız Muhallebisiyle ünlü olan . Bu lezzetleri tattıktan sonra,  Kefaloz Koyu’na geçiyoruz. Bu koyda 
yüzme molası veriyoruz. Hemen plajın yanı başında bulunan çeşitli hastalıklara iyi geldiği rivayet edilen 

Tuz Gölünde çamur banyosu yapabilirsiniz. Kefaloz koyundan ayrıldıktan sonra çarşıda serbest zaman 

veriyoruz. Yüzmeye devam etmek isteyenler için son durağımız Kuzu Limanı. Saat 17.00 feribotu ile 
adadan ayrılıyoruz ve  Çanakkale’de bulunan otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve konaklama 

otelimizde. 
 

3.Gün Pazar : Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından bavullar lobiye teslim ederek otelden 
ayrılıyoruz. Adaya araçla geçiş kaldırıldığı için yaya olarak  Bozcaada’ya Feribot ile geçiyoruz. Adaya 

geçişimiz le küçük bir çevre gezisi  tanıtımının ardından serbest  zaman veriyoruz. 

Çiçek ve sarmaşıklarla bezenmiş ada sokaklarını ve eski şirin rum evlerini fotoğraflayıp  Şarap alış 
verişi  yaparak zaman geçirebilirsiniz yada Ayazma plajında yüzme imkanı (adada plaj içim minübüsler 

vardır  (extra). 
Akşamüstü feribotuyla ayrılarak ana karaya çıkıyor, yoldaki molalar ile devam ediyoruz. Tekirdağ da 

meşhur Tekirdağ köftesi menümüzü (Ekstra) aldıktan sonra Tekirdağ-Silivri-Tem yoluyla gece sizleri 

aldığımız noktalara bırakıyoruz. Sizlerle vedalaşarak ayrılıyoruz. 

 

İki ve üç kişilik odada kişibaşı fiyattır.  

Tek kişi farkı : 70 TL 

 
Fiyata Dahil Olan Hizmetler 

Lüks Araçlar İle Ulaşım 
Çevre Gezileri 

Otelde 1  Gece 2 Gün Yarım Pansiyon  (1 Akşam Yemeği, 1 Sabah Kahvaltısı), 

Seyahat Sigortası 
1 Açık büfe kahvaltı  

1 Açık büfe veya set menü akşam yemeği 
 

 

 
 

 
 



Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler 
Rehberlik Hizmeti 

Feribot Geçişleri 
Yollarda Alınan Yiyecek İçecekler 

Müze Ören Yeri ve Milli Park  Girişleri 

Bozcaada Plaj Ulaşımı 
Oteldeki Ekstralar 

Özel Harcamalar 
Öğle Yemekleri 

 

EK BEDEL :  Turu satın alan misafirlerimiz rehberlik hizmetleri, feribot geçiş 

ücretleri, araçla toplu olan milli park girişleri, otoyol geçişleri, otopark ücretleri  

için kişi başı 60.- TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber tarafından araçta 

toplanacak olup zorunludur. BAYRAMLARDA GEÇERLİ DEĞİLDİR 

 

 

GENEL BİLGİLER : 

Bu turumuz 1 gecesi otel konaklamalı 2 gündür. Çocuk indirimleri aynı odada 

kalan anne-baba yanında geçerlidir. 

02 yaş çocuklara koltuk alınması halinde 150.- TL ücret talep edilir. 

Acente, yeterli kişi sayısı oluşmadığı taktirde haber vermek koşulu ile turu iptal 

etme hakkını saklı tutar. 

Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 10-15 kişi arası özel dizayn 

minibüsle, 15-29 kişi arası lüks küçük otobüs (midibas), 29 kişi üzeri ise 46 

veya 55 kişilik özel Turizm araçlarıyla yapılacaktır. Büyük araç garantisi 

verilmez.  

Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, ön veya arka koltuk garantisi verilmez. 

Koltuk numaraları kesin kayıt sırasına göre verilir. 

 

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI 

Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle satın alınan paket tur hizmetinin 

verilememesi halini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını 

karşılamaz.( Ferdi Kaza ve Mali Mesuliyet Sağlık sigortası misafire ait özel 

harcamadır.) 

 

Bu tur programı, Paytur Turizm tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Programın 

kopyalanması, yayınlanması yasaktır. Tüm hakları Paytur Turizm’e aittir. Turizm 

sektöründe oluşturulan kopyalarından Paytur Turizm sorumlu tutulamaz. 

Kopyalanan Tur Programlarının tespiti durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Tur 

programımız, 6502 sayılı tüketici kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. 

 

 

 

 


