
 2 Gece Otel  Konaklam Dahil  3 Gece 4 Gün ,Şirince Çeşme, Alaçatı, ,İzmir, Foça,
Ayvalık - Cunda Adası ,Kazdağları turu

1.Gün   İstanbul-Şirince-Alaçatı-Çeşme-İzmir 

21.00   İncirli Doğtaş Mobilya Önü

21.30 Mecidiyeköy meydan

22.00  Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü,

22.15 Kartal Köprüsü Altı  hareket ile  otobüslerimiz,  ikramlar ve belirlenen kalkış noktalarından hareket ile Eskihisar – 
Bursa Karayolu üzerinden normal hava ve yol koşullarında  8-9   saat  sürecek  yolculuğumuza başlıyoruz.

2.Gün    -Şirince-  Çeşme-Alaçatı- İzmir

Rehberimizin anlatımı eşliğinde Bursa Balıkesir İzmir  karayolunu  takip ederek  ŞİRİNCE'ye doğru yolculuğumuz devam
ediyor.  Sabah,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. Extra sabah kahvaltısı,  meşhur Şirince şarabının
tadımı ve alışveriş  için serbest  zaman veriyoruz.  Rehberimizin belirleyeceği  saat  de Şirince den hareket  ediyor ve
Çeşme’ye  varıyoruz.  Panaromik  çeşme  turumuz  sonrası  Öğlen  yemeği  ve  yüzme  için  serbest  zaman  veriyoruz.
Rehberimizin belirleyeceği saat de Açalaçatı’ya hareket ediyoruz. Sakız ağaçları Arnavut kaldırımlı sokakları, taş evleri
ile ünlü Alaçatı'yı geziyoruz.. Alaçatı'da sakız reçeli, sakız rakısı, sakızlı dondurma tadabilirsiniz veya sakızlı ürünler satın
alabilirsiniz.  Rehberimizin  belirleyeceği  saat  de  İzmir’e  hareket  sonrası  otelimize  yerleşme  akşam  yemeği  ve
konaklama.

3.Gün   İzmir-Foça-Ayvalık

Sabah erken kahvaltı sonrası rehberimizin belirleyeceği saatde Foça’ya hareket. Heredot’un ünlü sözü : Onlar 
kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel ikliminde kurdular. Evet bu güzellikler diyarı
şirin Ege kasabasını  keşfe çıkıyoruz.Küçük balıkçı kayıkları,arnavut taş kaldırımı sokaklar,tarihi Rum Evleri ,bu 
güzellikler arasında Foça sokakları turumuzu tamamladıktan sonra Ayvalık’A hareket 2 saatlik yolculuk sonrası 
Ayvalık’a ulaşıyoruz. gezimize Şeytan Sofrası ile başlıyoruz,seytan sofrası  : Çamlık Orman Kampının 

yukarısındadır. Eski bir lav birikintisi olan tepe yuvarlak bir sofraya benzer,demir kafes içinde şeytana ait olduğu 

söylenen kocaman bir ayak izi vardır. Çam ormanları ile kaplı Ayvalık adalarına hakim yüksek bir tepe olan 

Şeytan Sofrasından manzarayı seyrediyor ve fotoğraf çekiyoruz. Molamızın ardından eski bir Rum köyü olan 

Cunda adasına hareket ediyoruz , burada Öğlen yemeği  için vereceğimiz molamızda Cunda adasının meşhur 

lokantalarında Papalina, deniz mahsulleri , mezeleri ve zeytinyağlı yemekleri ile ege lezzetlerinin tadına 

varabilirsiniz. Öğlen Yemeği sonrası  vereceğimiz serbest zamanın ardından konaklama yapacağımız otele 

hareket ediyoruz ,akşam yemeği ve konaklama otelimizde .Arzu eden misafirlerimiz  gece extra olarak 

düzenleyeceğimiz eğlence turuna katılabilirler.

4.Gün        Kaz Dağları –Adatepe-Zeus Altarı- İstanbul

Sabah kahvaltı sonrası Kaz dağlarına hareket ediyoruz. Türkiye’de bir ilk olan  Zeytinyağı Fabrika Müzesini gezip içeride 
özel anlatımlar ile zeytinin  nasıl işlendiğini ve yağ üretimi  hakkında bilgi alıyoruz. Dileyen misafirlerimiz  Müze 
dükkanından taze zeytin,zeytinyağı,doğal sabun ve özgün olarak tasarlanmış çeşitli mutfak aksesuarları ve kitaplar 
alabilir .Sonrasında eski bir Yunan köyü olan Adatepe köyünü görüp Zeus Altarını ziyaret ediyoruz.Edremit Körfezi ve 
Küçükkuyu’yu en iyi görebileceğimiz yerler arasında olan Zeus Altarın da manzaranın tadını doya doya çıkarıp fotoğraf 
çekebilirisiniz.Zeus altarı gezimiz sonrası  rehberimizin belirleyeceği saatte dönüş yolculuğumuz başlıyor .Keşan – 
Tekirdağ Karayolu üzerinden İstanbul’a varıyor ve misafirlerimizi aldığımız noktalara bırakarak bir başka turumuzda
 görüşmek üzere vedalaşıyoruz.



Not: Araç Çanakkale güzergahından dönüş yapacağı için,İncirli,Mecidiyeköy ve Kadıköyde indirebilicektir. Kartal ve 
Çayırova dan katılacak olan misafirlerimizde son nokta olan Kadıköyde inmeleri gerekicektir.

HAREKET TARİHİ:7-21 mart / 11-19 nısan(23 nısan ozel) / 16 mayıs 

Tek kişi ve çocuk ücertleri
Belirtilen ücretler iki –üç kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. Tek kişi konaklayacak  misafirlerimiz acenteye 150 TL  fark 
ödemelidir. 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk  almadığı takdirde ücretsizdir. Koltuk talep edildiği takdirde 200TL dir.07-12 yaş çocuk 
ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde 249 TL + zorunlu ücretler olarak acenteye ödenir.Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları 
için iki  kişilik ücret ödenmelidir.

Tur Ücretine Dahil olan hizmetler
*Otobüs ile Ulaşım ve Otobüs içi ikramlar.
*İzmir vesta ,Residence,Bergama Berksoy,Ayvalık Mare,Turban Akçay veya  dengi otel de  iki kişilik odalar da 2  gece Yarım Pansiyon
konaklama 
*Rehberlik hizmeti
*Türsab mesleki zorunluluk sigortası

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler
*Müze ve kale yeri giriş ücretleri,plaj giriş ücretleri
*Öğlen yemekleri ve otelde extra harcamalar,ilk gün yol güzergahında kahvaltı.
*Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar.
*Kaptan rehber bahşişleri
*Feribot Geçiş otoban , otopark , köprü geçiş Ücertleri, ören yeri millipark giriş ücretleri olarak kayıt ile birlikte acentaya 60 TL 
yatırılmalıdır. Bu ücret yetişkinler ve 7-12 yaş çocuk grubu için zorunlu olup ödeme yapmayan misafirler kupon almış olsalar bile 
kesin rezarvasyon yapılmış sayılmayacaktır.Zorunlu Ücretler Tur Programı ile bir bütündür.

Rezervasyon Detayları
a-Kod alım işleminizi takiben info@tatilselfie Kupon Kodlarınız ile Rezervasyon Yaptırabilirsiniz. Yaptırmış olduğunuz rezervasyon  
sonucunda kişisel mail adresinize Tur Kayıt formunuz  gönderilecektir.Tur Kayıt formu tarafınıza ulaştıktan sonra çıktısını alarak  
info@tatilselfie.com imzalanarak gönderilmek zorundadır. Tarafımıza imzalı olarak ulaşmayan sözleşme sahibi turumuza katılım 
sağlayamaz.
b- Tarafınıza gönderilen Tur Kayıt formunun  çıktısını tur esnasında yanınızda bulundurmanız zorunludur.
c-Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler eksik verildiği takdirde 
oluşabilecek olası aksiliklerde Tatil Selfie  Sorumlu tutulamaz.
d-Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz.

Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması
Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -7-  gün öncesinden Yurt dışı turlar da ise 10 Gün 
öncesinden acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla yükümlüdür aksi takdirde fırsat kodları kullanılmış 
sayılacaktır. Bayram ve Resmi tatil dönemi turlarında ise bu süre Yurt içi ve Yurt dışı turla da  14 gündür. 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 önce 3 gün, 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 yoğunluğa göre yol 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.
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