
İONYA TURU 

DİKİLİ-FOÇA-ÇEŞME-ALAÇATI-ILICA 
(19.04-04.06-27.06-12.07-25.07-10.08-29.08-05.09-26.09-24.10) 

 
Hareket Noktaları ve Saatleri        : 
20.30 İncirli Ethica Hastanesi Önü 
21.00 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü 
21.30 Kadıköy Beşiktaş-Adalar İskelesi Önü 

21.45 Maltepe Köprüsü  
22.00 Kartal Köprüsü 
22.30 Çayırova Mc Donalds Önü 
 
1.GÜN : Sabah saatlerinde Yol güzergahında alacağımız EKSTRA kahvaltı sonrasında 
Dikili’ye hareket. Ege Kıyılarının en temiz denizine sahip Dikili’de yüzme molası 

veriyoruz. Mola sonrasında Önce Yeni Foça’ya geçiyoruz. Burada Eski Rum Mahallesinde 
geziyor ve bol bol fotoğraf çekiyoruz. Daha sonra Eski Foça’ya doğru yolumuza devam 
ediyoruz. PHOKAİA ANTİK KENTİ ve SİREN KAYALIKLARI’ nın gezilmesinin ardından  
otelimize yerleşmek üzere SELÇUK’a doğru yolumuza devam ediyoruz. Akşam yemeği ve 
geceleme otelimizde.SELÇUK 

 
2.GÜN: Otelimizde kahvaltı aldıktan sonra.Gün boyu egenin koylarında yüzme molaları 

vereceğimiz tekne turumuza başlıyoruz.Tekne turumuz sonrasında,  Şarapları ve eski 
Rum evleriyle meşhur ŞİRİNCE’ ye hareket ediyoruz. Burada MANASTIR, BÜYÜKKİLİSE, 
İLK OKUL, KÜÇÜK KİLİSE gezilerinden sonra meşhur meyve şaraplarının imalathanesinde 
serbest zaman veriyoruz. Ardından otelimize dönüş. Akşam yemeği ve geceleme 
otelimizde. SELÇUK 
 
3.GÜN:  Otelde alacağımız kahvaltı ardından rehberimizin bildireceği saatte otelden 

ayrılıyor ve Çeşme’ye hareket ediyoruz. Çeşme Kalesi ve Eski Rum evlerini gördükten 
sonra Deniz molası vereceğimiz Ilıca’ya geçiyoruz. Burada vereceğimiz serbest zamanın 
ardından Alaçatı’ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Arnavut kaldırımlı sokakları, yel 
değirmenleri ve taş evleriyle ünlü Alaçatıyı geziyoruz. Daha sonra İstanbul’a hareket. 
Gece saatlerinde İstanbul’a varış ve vedalaşma.   
 

İKİ veya ÜÇ KİŞİLİK ODALARDA KİŞİ BAŞI      
 

ÖNEMLİ: 
Turu satın alan misafirlerimiz, Feribot Geçiş Ücreti,Milli Park-Ören Yeri ve Özel Alan 
girişleri, Otopark Ücretleri, Alan Kılavuzluk Hizmetleri ve Apranti Hizmetleri  için kişi 
başı 70.-TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber tarafından araçta toplanacak olup 
zorunludur 

 
 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER                  : 
2 Gece otel konaklaması 
Lüks Araçlar ile ulaşım 
2 Açık Büfe Kahvaltı 
2 Açık Büfe veya Set Menü Akşam Yemeği 

Rehberlik hizmetleri 
1618 Sayılı yasa gereği zorunlu sigortası 
Programda belirtilen tüm çevre gezileri 
 
DAHİL OLMAYAN HİZMETLER                          : 

Topçular-Eskihisar Feribot Geçişi 

Tüm yemeklerde alınan alkollü veya alkolsüz içecekler 
1 Tekne gezisi ve teknede alınan öğle yemeği 
Öğle yemekleri 
Milli Park Giriş Ücretleri 
Müze ve Ören yeri giriş ücretleri 
Şahsi Harcamalar 
Molalarda alınan yemek ve içecekler 

 
 
 



 

 
DETAYLAR 
 
Gezi Süresi 3 Gece 3 Gündür 2 Gece Otel Konaklaması vardır. Rehberimiz programı 
tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir. Turlarımız 
otel, ulaşım, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür ayrı ayrı düşünülemez. 
Tur içersinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez. 

Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez. Tur öncesi ve tur içinde hava muhalefeti 
nedeniyle yapılamayan turlarda acentemizin sorumluluğu yoktur.  
 
 
Bu tur programı, Emreli Turizm tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Programın 
kopyalanması, yayınlanması yasaktır. Tüm hakları Emreli Turizm’e aittir. Turizm 

sektöründe oluşturulan kopyalarından Emreli Turizm sorumlu tutulamaz. Kopyalanan Tur 
Programlarının tespiti durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Tur programımız, 6502 
numaralı tüketici kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. 
 
DİKKAT!!  1618 nolu yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek hizmetlerinden 

biri veya birkaçının bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence  gibi her türlü organizasyonu 
kapsayan faaliyetleri ancak TURSAB üyesi Seyahat Acentaları yapabilir. Dernekler, 

vakıflar, klüpler, okullar, resmi ve özel kurumlar Acentalar olmaksızın tur ve yukarıdaki 
faaliyetleri düzenleyemez. Lütfen gezinizin Türsab üyesi Acentalar ile yapıldığına emin 
olunuz. Hukuk devleti vatandaşların duyarlılığı ile işler. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


