
GÖKÇEADA – BOZCAADA TURU
( 11 EKİM’E KADAR HER CUMA AKŞAM HAREKETLİ)

Hareket yerleri ve saatleri                                 :
23.00 Kadıköy Beşiktaş-Adalar İskelesi Önü
23.30 Mecidiyeköy Ziraat Bankası Önü
23.55 İncirli Ömür AVM Önü
00.30 Beylikdüzü Marmara Park Önü
00.50 Büyükçekmece Atrius AVM Karşısı

1.GÜN : Yukarıda belirlenen noktadan misafirlerimizi alarak gerekli molaların verileceği gece 
yolculuğumuza başlıyoruz. 

2.GÜN : Tekirdağ-Keşan-Gelibolu üzerinden 05.00’te Kabatepe Feribot iskelesine ulaşıyoruz. 
Buradan bineceğimiz feribot ile Gökçeada’ya geçiyoruz. Burada Ekstra Kahvaltı için serbest zaman 
veriyoruz. Kahvaltı sonrası  kentsel Sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmış olan Rum Köylerini 
gezmeye başlıyoruz. İlk durağımız 1950 hane ile adanın hatta Türkiye’nin en büyük ve kalabalık 
köyü Dereköy. Burada Eski terk edilmiş evler, Çamaşırhane ve Kilise’yi görüyoruz. Buradaki 
gezimizin ardından Rum Köylerinden en yüksekte olan Tepeköy‘e ulaşıyoruz. Son durağımız ise 
zamanında adanın en sosyal yerlerinden biri olan koruma altındaki dört köyden biri Zeytinliköy 
Adanın en eski kilisesi olan Agios Georgios Kilisesi de bu köyde. Dibek Kahvesi ve Sakız 
Muhallebisiyle ünlü olan bu köyde bu lezzetleri tattıktan sonra, Aydıncık Koyu’na geçiyoruz. Bu 
koyda yüzme molası veriyoruz. İsteyen misafirlerimiz, hemen plajın yanı başında bulunan çeşitli 
hastalıklara iyi geldiği rivayet edilen Tuz Gölünde çamur banyosu yapabilirsiniz. Aydıncık koyundan 
ayrıldıktan sonra çarşıda serbest zaman veriyoruz. Yüzmeye devam etmek isteyenler için son 
durağımız Kuzu Limanı. Saat 17.00 feribotu ile adadan ayrılıyoruz ve  Çanakkale’de bulunan 
otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

3.GÜN : Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından bavullarlobiye teslim ederek otelden 
ayrılıyoruz. Adaya araçla geçiş kaldırıldığı için yaya olarak  Bozcaada’ya Feribot ile geçiyoruz. Adaya 
geçişimiz sonrası küçük bir cevre gezisi  tanıtımının ardından serbest  zaman veriyoruz. Bu geziden 
sonra misafirlerimiz arzularına göre; 
Çiçek ve sarmaşıklarla bezenmiş ada sokaklarını ve eski şirin rum evlerini fotoğraflayıp  Şarap alış 
verişi  yaparak zaman geçirebilirler veya Ayazma plajında yüzmeye gidebilirler. (Ayazma plajına 
gidiş için Ekstra minibüsler bulunmaktadır) Saat 16.30’da İskelede buluşuyor ve saat 17.00 
feribotuyla adadan ayrılıyoruz.  Aynı güzergahı takiben İstanbul’a doğru , yola devam ediyoruz.

ÖNEMLİ:
Turu satın alan misafirlerimiz, 6 adet Feribot Transferi,    Özel Alan girişleri,
Alan Kılavuzluğu Hizmetleri  için kişi başı     8  0 TL     ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber 
tarafından araçta toplanacak olup zorunludur

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Lüks Araçlarla Ulaşım
1 Gece Otel Konaklaması
1 Akşam Yemeği
1 Sabah Kahvaltısı
Profesyonel Rehberlik hizmetleri
1618 Sayılı Yasa gereği zorunlu sigorta

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Feribot Transferleri
Tüm müze ve ören yeri ve özel alan giriş ücretleri
Bozcaada Ayazma Plajı Ulaşım Ücreti
Ekstra ve program dışı geziler
Kişisel harcamalar
Öğle yemekleri
Yollarda alınan yiyecek ve içecekler
Otellerdeki içecekler
Öğle yemekleri
Müze ve Ören yeri girişleri



Önemli Notlar :
* Bölge akşam saatlerinde rüzgarlı ve serin olur yanınıza mutlaka kollu bir hırka vb. 
alınız.
* Adalarda bulunan plajlarda giriş ücreti yoktur. Sadece Kullanımınız halinde Şezlong ve 
şemsiyeye ücret ödenir.

DETAYLAR: 
Gezi Süresi 1 Gece 2 Gündür 1 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.
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