
                                   
DEDEMAN OTEL KONKALAMALI SALDA GÖLÜ, PAMUKKALE, AYVALIK, EGE İNCİLERİ YÜZME TURU

Salda Gölü,  Pamukkale, Hierapois, Çeşme, Alaçatı, Ilıca, Ayvalık, Cunda Adası, Şeytan Sofrası
Yüzme Ve Terapi Turu

Ramazan ve Kurban Bayramı 15 Temmuz ve 30 Ağustos Haftaları

1. Gün:İstanbul  Pamukkale
20:30 İncirli Doğtaş Mobilya Önü ,21:00 Mecidiyeköy Mado Önü,21:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi 
Otoparkı Önü 22.00 Kartal Köprüsü Altı,22.20 Çayırova Mc’ Donalds , 23.30 İzmit Halkevi 
Önü.Buluşma noktalarımızdan hareketle Pamukkale’ye yolculuk.

2.Gün: Türkiye’nin Maldivi Salda Gölü Pamukkale, Hierapolis,Travertenler
Sabah yol güzergahımızda  alacağımız  (ekstra) kahvaltı sonrası Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen
Salda Gölü'ne gidiyoruz.185 metreye varan derinliği ile Türkiye’nin en derin, dünyanın ise üçüncü en
derin gölü konumundadır. Dünyada Mars özelliği gösteren iki yerden biridir. Göldeki magnezyum
yüklü  beyaz  kayaların  aynısı  Mars’ta  da  vardır.  Gölün  toprak  yapısının  sahip  olduğu  mineraller
sayesinde,  göl  suyu  bazı  cilt  hastalıklarına  karşı  etkilidir.Göl  kenarında  isteyenler  bol  bol  resim
çekebilir,yürüyüş yapabilir.Göl gezimizin ardından Pamukkale’ye varış. Tarihi Hierapolis Antik Kenti
(Nekropol, Domitian Kapısı, Sütunlu Cadde, Karbondioksit Havuzu, Cin Deliği, Tiyatro, Antik havuz ve
müzeler)  gezdikten  sonra  termal  suların  içindeki  kirecin  çökeltisiyle  oluşan  Pamukkale
Travertenlerinin  beyazlığında  üzerinde  çıplak  ayaklarımızla  geziyoruz  .Dileyen  misafirlerimiz
Travertenlerin muhteşem manzarasını kuşbakışı izleyebileceği Yamaç Paraşütü (Ekstra) yapabilirler.
Ardından  Pamukkale  merkezinde  Tekstil  Atölyelerinde  alış  veriş  ve  yemek  için  (ekstra)  serbest
zaman  veriyoruz.  Serbest  zaman sonrası  otelimize  varış  yerleşme ve serbest  zaman.  Konaklama
otelimizde.

3. Gün   Alaçatı, Çeşme, Ilıca
Sabah erken kahvaltı sonrası otelimizden Çeşme & Alaçatı’ya hareket. Panoramik Çeşme gezimiz ve
sörfçülerin mekanı,  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
gezimiz sonrasında Ilıca’ya hareket ediyor yüzmek için serbest zaman veriyoruz. (Yüzme için mevsim
ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda Çeşme ve Alaçatı’da kalış süresi uzatılacaktır). Yüzme
için verilmiş olan serbest zaman sonrası otelimize hareket, Konaklama otelimizde.

4.Gün   Ayvalık, Cunda Adası, Tekne Turu          
Sabah Kahvaltı  sonrası otelimizden hareket  ediyoruz, Ayvalık ve Sarımsaklı  plajını gezip, Kapıları,
alınlıklar,kapı tokmakları, pencereleri, tahta ve taş işçiliği ile görülmeye değer Ayvalık evlerini görüp,
limanda bizi bekleyen teknemizle Ayvalığın en güzel ve berrak koylarını göreceğiniz  yüzme molaları
vereceğimiz  tekne  turumuza  katılıyoruz  (ekstra).  Öğle  yemeğimizi  extra  olarak  teknede  alıyoruz
.Tekne Turumuz sonrası  eski  bir  Rum köyü olan  Cunda adası  Cennet  Tepesi,  göreceğimiz  yerler
arasındadır. 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 İstanbul’a hareket. İstanbul’ a varışımızda misafirlerimizle
vedalaşıyoruz.

NOT: Dönüş güzergahında İzmit Halkevi Önünden alınacak Misafirlerimiz  Çayırova Mc. Donalds
Önünde Bırakılacaklardır.

Tek Kişi ve Çocuk Ücretleri
 Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. 
 Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz acenteye 200 TL fark öderler.
 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk almadığı takdirde ücretsizdir. 
 0-6 yaş çocuk  için otobüste koltuk talep edildiği takdirde 269,90 TL acenteye ödenmelidir. 
 07-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde 299,90 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

 Denizli Dedeman Park Otel, İzmir Susuzlu, Comfort Otel vb.  otel de 2  gece OK. Konaklama

 Programda belirtilen çevre gezileri

 Seyahat sağlık sigortası 

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler
 Gezi süresince ara transferler ücretleri,Feribot, otoban, otopark ücretleri için kişi başı 120 TL

kayıt ile birlikte nakden acenteye ödenecek olup zorunludur
 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.

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.


