
                                   
ÇEŞME, ALAÇATI,AYVALIK YÜZME TURU

Çeşme,Alaçatı,Ilıca Plajı,Ayvalık,Cunda Adası,Sarımsaklı Plajı
14 Haziran İtibari ile Her Cuma Hareket

1.Gün: İstanbul Hareket
21.00  İncirli Doğtaş Mobilya Önü 21.30 Mecidiyeköy Mado Önü , 22.00  Kadıköy Evlendirme 
Dairesi Önü,22.30 Kartal köprüsü altı 22.45 Çayırova Mc. Donalds  kalkış noktalarından hareket ile 
Yalova – Bursa Karayolu üzerinden yolculuğumuza başlıyoruz.

2.Gün: Çiçekliköy, Çeşme, Ilıca-, Alaçatı, İzmir
Rehberimizin anlatımı eşliğinde Bursa Balıkesir İzmir  karayolunu  takip ederek Çeşme & Alaçatı’ya
doğru  yolculuğumuz  devam  ediyor.  Sabah  Yol  güzergahında  Çiçeklilöy  de  Köy  kahvaltısı  için
verilecek  serbest  zaman  sonrası,  şifalı  sıcak  suları,  olağanüstü  kalitede  kumun,  güneşin  ve
berraklığın kucaklaştığı şirin bir tatil beldesi olana Çeşme’ye varıyoruz.Panaromik Çeşme turumuz
sonrası Alçatı’ya varıyoruz. 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.  Alaçatı  turumuz sonrasında serbest  zaman.  Rehberimizin  belirleyeceği  saatte
Ilıca’ya hareket. Ilıca’ya varıyor ve  yüzme için serbest zaman veriyoruz. Yüzme için verilmiş olan
serbest zaman sonrası otelimize hareket. Yerleşme  ve konaklama.

3.Gün: Ayvalık, Cunda Adası, Sarımsaklı Plajı,Şeytan Sofrası, İstanbul
Sabah  otelde  alacağımız  kahvaltı  sonrası  Ayvalık’  a  hareket.  Kapıları,alınlıklar,kapı  tokmakları,
pencereleri, tahta ve taş işçiliği ile görülmeye değer Ayvalık evlerini panaromik olarak  görüyoruz.
Ayvalık gezimiz sonrasında Cunda Adası’ na geçiyoruz. Eski bir Rum köyü olan Cunda adası gezimiz
sonrası serbest zaman rehberimizin belirlediği saatte Sarımsaklı plajına hareket. Yüzme için serbest
zaman.  Rehberimzin belirlediği saatte Şeytan Sofrasına hareket. Eski bir lav birikintisi olan Demir
kafes içinde şeytana ait olduğu söylenen kocaman bir ayak izi olan Çam ormanları ile kaplı Ayvalık
adalarına  hakim yüksek  bir  tepe olan  Şeytan  Sofrası  gezimiz  ve  fotoğraf  çekim molası  sonrası
hareket ile İstanbul’a yolculuk ve misafirlerimizin alındıkları kalkış noktalarına bırakılması.

Tek Kişi ve Çocuk Ücretleri
 Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. 
 Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz acenteye 80 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 199,90 TL, + zorunlu ücretler

olarak acenteye ödenir.
 Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki kişilik ücret ödenmelidir

Tur Ücretine Dahil olan hizmetler
 Gidiş & Dönüş ulaşım
 Profesyonel rehberlik hizmeti

 Anıl Otel, Labella, Suzuzlu Otel  vb.  otel de iki kişilik odalar da toplam 1  gece OK. Konaklama



                                   
 Programda belirtilen çevre gezileri

 Seyahat sağlık sigortası 

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler
 Çeşme ,Alaçatı,Ilıca  Gezileri ara transferleri feribot ücretleri için kişi başı 80 TL kayıt ile

birlikte nakden acenteye ödenecek olup zorunludur ( giriş ücretleri dahil değildir).
 Öğlen yemekleri ve otelde extra harcamalar, ilk gün yol güzergahında kahvaltı.

 Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar.

 Müze, ören yeri, antik kent ,Kale gibi plaj  giriş ücretleri isteğe bağlı olup katılımcılara aittir.

NOT: Acente  dönemsel  yoğunluk  yaşanan  tarihlerde  tur  programı  üzerinde  değişiklik  yapma
hakkını  ve  programda  yazılı  günleri  değiştirme  hakkını   ve  konaklama  yapılacak  bölgeleri
değiştirme hakkını İzmir Ve Bergama gibi saklı tutar.

Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması

 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 ,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 1
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.

 


