
BOZCAADA KAZDAĞLARI TURU 
 

HER HAFTASONU CUMA AKŞAMI HAREKET 
 

1 GECE - 2 GÜN 
 
Hareket Noktaları ve Saatleri                
23.00 İncirli Alfemo Mobilya Önü 
23.30 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü 
24.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otopark Önü 
 
HAREKET : Yukarıda belirtilen hareket noktalarında siz değerli misafirlerimiz ile buluşmamızı takiben 
gerekli molaları vererek  Yalova – Bursa – Bandırma – Biga - Lapseki güzergahında yolculuğumuza 
başlıyoruz. 

1.GÜN:  Sabah erken saatlerde GEYİKLİ  İSKELESİ'ne varıyoruz. İlk feribotla adaya geçip Bozcaada Kalesi ve 
Bozcaada’nın Arnavut Kaldırımlı sokaklarını keşfe çıkıyoruz. Şaraphaneler sokağını, Rum Mahallesini, 
geziyoruz. Dileyen misafirlerimiz  deniz molası için pırıl pırıl bir koy olan Ayazma Koyu’na gidebilirler. 
Burada verilecek  yüzme molasının ardından yeniden şehir merkezine dönüyor ve  alışveriş için serbest 
zaman veriyoruz.  Saat 17.00 Feribotu ile  Geyikli İskelesine geri dönüyoruz. Buradan Küçükkuyu’ya doğru 
hareket ediyoruz. Geceleme ve akşam yemeği otelimizde. ( KÜÇÜKKUYU ) 

2.GÜN : Sabah otelimizde alacağımız kahvaltıdan sonra Kaz Dağlarının derinliklerinde yer alan Hasan 
Boğuldu ve Sutüvenşelalesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Orada yapacağımız Kaz Dağlarının bol oksijenli 
ormanlarını içeren kısa bir yürüyüş sonrasında yöreye has zeytinyağlarının dünden bugüne nasıl 
yapıldığını Zeytinyağı Müzesi'nde öğrenecek, keyifli yürüyüşler yapacak, Etnografya Müzesi'nde Alibey 
Kudar'dan Türkmen yaşantısı üzerine bilgiler edinip, Zeus Altarı'nda manzaranın keyfini çıkartacağız. 
Adatepe Dutdibi Kahvesi'nde çay veya ayran içerek yorgunluğumuzu hafifletip İstanbul’a doğru yolumuza 
devam ediyoruz.  
 
İki ve üç kişilik odada kişibaşı fiyatlardır.  
Tek kişi farkı : 70.- TL 
 
Ücrete Dahil Olan Hizmetler 
Seyahat Sigortası 
1 Gece Konaklama  
1 Açık büfe kahvaltı  
1 Açık büfe veya set menü akşam yemeği 
Tüm Ulaşımlar 
Tüm Çevre Gezileri 
 
Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler 
Rehberlik hizmetleri 
Feribot ücretleri 
Yolda Alınan Yemekler ve İçecekler 
Yemeklerde Alınan İçecekler 
Müze ve Ören Yeri girişleri 
Öğle Yemekleri 
İlk gün sabah kahvaltısı 
Bozcaada Ayazma Plajı ve Hasanboğuldu şelalesi Minibüs ücreti misafirlere aittir.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 


