
                                                              

                                                                            

   Kurban Bayramı Yunanistan Deniz ve Tarih Turu Yeşil pasaporta vizesiz
Atina’da Cruise Gemi İle 3 Ada Tekne Turu İmkanı / 11 ve 12 Ağustos Hareketli  / 4 Gece 5 Gün 

1.Gün                                            İstanbul – Halkidiki – Selanik   
SAAT 20.00  KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ OTOPARKI ,  SAAT  : 20.45  MECİDİYEKÖY TRUMP AVM ÖNÜ,SAAT 21.15 İNCİRLİ ÖMÜR 
PLAZA ÖNÜ,21.30 BAHÇEŞEHİR TIR PARKI ÖNÜ  Hareketle Silivri – Keşan karayolu takip edilerek İpsala sınır kapısına varış.Pasaport ve 
gümrük işlemlerini takiben Dedeağaç - Gümülcine - İskeçe -  karayolu takip edilerek ilk olarak Halkidiki’ye devam ediyoruz.

2.Gün                                            Halkidiki - Selanik       
Halkidiki Selanik kentinin güneydoğusunda bulunan bir yarımadadır. Karakteristik üç yarımadalar, üç dişli mızrak gibi Egeyi 
andırır. Güneşli, altın kumlu plajları,derin ve pitoresk körfezleri, geleneksel köyleri ve modern turistik tesisleriyle korunaklı 
koyları, denizi, Akdeniz iklimi ve muhteşem doğal güzelliği ile adeta Avrupa’nın Maldividir.Halkidiki bölgesinin turizm merkezi
olarak ,kumsalları , plajları ile  ünlü Kallithea Bölgesindeki anlaşmalı olduğumuz Papua Beach varış ve  Tam gün Yüzme için 
serbest zaman veriyoruz.Yüzme molamızın ardından Konaklama yapacağımız Selaniğe doğru hareket ediyoruz.Konaklama 
Selanik Otelimizde,Akşam yemekli ve müzikli taverna gecesi (ekstra kişi başı 35 € )

3. Gün                                      Atina                                                                   
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareket ile  Atina’ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 5 saatlik yolculuğun ardından Atina’ya 
varışımıza istinaden şehir turumuza başlıyoruz.Turumuz da Agora,Zeus tapınağı (panaromik olarak), parlemento binası, Syntagma - Omonia
meydanları, cumhurbaşkanlığı sarayı ,başbakanlık konutu,tarihi olimpiyat stadyumu,Panepistimiou bulvarlari, ulusal kütüphane ve akademi
üniversitesi görülecek yerler arasındadir.Şehir merkezinde vereceğimiz serbest zamanın ardınan dileyen misafirlerimiz ile ekstra Dünya 
Tarihinin en meşhur sit alanlarından biri Acropolis turumuzu yapıyoruz.Turlarımızı tamamladıktan sonra  otelimize yerleşme ve serbest 
zaman. ( Acropolis Turu anlatım -  transfer ve giriş dahil Kişi Başı : 30 € )

4. Gün                                      Atina  Cruise Gemileri  ile 3 Ada  Turu ( Hydra – Poros – Egina Adaları )                          
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası tam gün serbest zaman veriyoruz.Dileyen misafirlerimiz ile ekstra düzenlenecek olan Atina Saronikos
Körfezinde Cruise Gemileri ile  turumuza katılıyoruz. Turumuza katılmayan misafirlerimiz Korint Kanalı turuna katılabilirler. 
Korint Kanal Turu Kişi Başı   :  20 €   
Atina Cruise Gemileri İle 3 Ada Turu Öğle Yemekli ve Transferli :  Yetişkin 109 € , 0-4 yaş ücretsiz , 5-12 Yaş Çocuk  79 €

Bu  turumuzda ; 08.00 Cruise ile  Marina’dan Hareket ile ilk durağımız Hydra Adası , Burada 2 Saat  serbest zaman,daha sonra Poros 
Adasına geçiyoruz.Burada 55 Dakika serbest zaman ve Cruise içerisinde açık büfe yemeğimizi alıyoruz.Yemeğimizin ardından Egina 
adasına geçip 2 saat vereceğimiz serbest zamanın ardından akşam 19.30 Marina’ya varıyoruz.Transfer araçlarımız ile otelimize dönüş.

5. Gün                                      Atina  - Kalambaka – Kavala    
Sabah  otelde alınan kahvaltımızın ardından Kavala’ya hareket ediyoruz. Rehberimizin anlatımı eşliğinde Zevkli bir yolculuk sonrası 
gerçekleşecek olan ekstra olarak Kalambaka-Meteora turumuzu yapıyoruz.Yunanistan'ın Kapadokya'sı Manastırlar Bölgesi Meteora 
turumuzda,  Rahiplerin seneler önce kayaları oyarak yaptıkları manastırı görüyoruz.Doğa harikası yapıtları inceleme fırsatı bulacağız. 
Kayaların tepesine rahiplerin ve rahibelerin korunma amaçlı yüzyıllar önce yaptıkları büyük manastırlar için kendi kendinize İnanılır gibi 
değil, nasıl o kayalara çıkmışlar, nasıl inşa etmişler, nasıl yaşamışlar; karda, nasıl o merdivenleri çıkmışlar? Diye soracağınız bu eşsiz yerleri 
gezdikten sonra Kalambaka şehir merkezinde vereceğimiz yemek molasının ardından Kavala’ya  akşam saatlerinde  varış ve otelimize 
yerleşme. Bölgenin yoğunluğuna göre konaklama İskeçe’de yapılabilmektedir. ( Kalambaka Meteora Turu : 35 € , çoğunluk sağlandığı 
takdirde yapılmaktadır.Katılmayan misafirlerimiz uygun bir yerde serbest zaman verilmektedir. )

6.Gün                                     Kavala – Thassos Adası  - İstanbul
Sabah Otelde alınan kahvaltı sonrası hareket ile Thassos adasına seyahat için Keramoti Limanına varıyoruz ve 40 dakikalık
zevkli bir yolculuk  sonrası Thassos adasına varıyoruz.THASSOS adasının leziz balları, nefis şarapları, konukseverliği ve temiz
sahilleriyle  ünü  çok  uzaklara  ulaşmıştır.Thassos  tarihi  antik  çağlara  değin  uzanır.  O  zamanlar  Thassos  altın  ve  mermer
madenleriyle ünlüydü. 95 km. sahil şeridi ve onun çevrelediği tüm ada boyunca sıralanan sıra dışı kaldırımlı yollar adanın
göze çarpan güzelliğini  sergiler.  Sayısız  yan yollar  size çoğu beyaz  mermer kayalıkları,  yüksek  dağlar  ve  çam ağaçlarıyla
çevrelenen  hoş  dağ  köylerine  rehberlik  yapacaktır.  Adanın  etrafı 90  km ile  sınırlı  olup  ,otobüs  ile  yaklaşık  3  saat
sürmektedir.Thassos’da  Limana  yakın  Prinos  bölgesinde  bulunan  anlaşmalı  olduğumuz  La  Scala  Beach  ‘de  denizin  ve
güzelliğin  tadını  çıkarıyoruz.Rehberimizin  belirleyeceği  saate  kadar  vereceğimiz  deniz  molasının  ardından  Akşam  üstü
feribotu ile Limana doğru hareket ediyoruz.Limanda feribot beklerken dileyen misafirlerimiz bal alışverişi yapabilirler.Feribot
ile geçtiğimiz Keramoti limanından Gümülcine&Dedeağaç’ın karayolu takip edilerek  İpsala sınır kapısına yolculuk.Pasaport ve gümrük
işlemlerini takiben Keşan-Tekirdağ-Silivri karayolu takip edilerek İstanbul’a yolculuk.Akşam geç saatlerde İstanbul’a varış,gezimizin sonu ve
misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması.



TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ
* Lüks Araçlar ile gidiş dönüş ulaşım, Araç içi Su İkramı
* Selanik Perinthos Otel v.benzeri otel’de  1 gece ok ,
   Atina 3* Oscar Otel , Cosmopolit Otel  veya benzeri otel’de 2 gece oda  kahvaltı konaklama,
   Kavala Esperia Otel v.benzeri veya İskece Nestos Otel v.benzeri Otel’de  1 gece ok ,
* Mesleki Sorumluluk sigortası * Profesyonel Türkçe Rehberlik ücreti, 
* Sınır geçiş masrafları,konaklama vergileri  * Thassos Adası Feribot Ücreti

TUR ÜCRETLERİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ
* Yurtdışı çıkış Harcı  :  15 Tl  * Tüm Müze , ören yeri giriş ücretleri
* Seyahat Sağlık Sigortası 10 €  , 65 yaş üzeri 20 €  alınmaktadır ( İsteğe Bağlı )
* Atina Cruise Gemileri İle 3 Ada Turu Öğle Yemekli ve Transferli :  Yetişkin 109 € , 0-4 yaş ücretsiz , 5-12 Yaş Çocuk  79 €
* Ekstra turlar,Program dışı geziler,şahsi harcamalar,ilk gün yolda  alınan kahvaltı
* Öğlen ve akşam yemekleri ve yemekler esnasında alınacak içecekler
* Yunanistan Vizesi ve hizmet bedeli     :  Nakit 120 €    !!! Yeşil pasaporta vizesiz !!!

Tek kişi farkı 800 tl  ,  3-12 yaş çocuk ücreti  1500  tl  olup acenteye ödenecektir.

Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması

TÜKETİCİNİN , DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek 
taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi 
zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın 
ödenen bedel TÜKETİCİYE aynen iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala 
bildirilmesi halinde paket turun başlamasından 15-8 gün önce paket turu herhangi bir sebep ile iptal – değişiklik talep 
edilmesi halinde paket tur  bedelinin % 30’unu , 7 günden sonra ise paket tur bedelinin tamamını ACENTAYA ödemekle 
yükümlüdürler.

Acente rehberi  içerik aynı kalmak şartı ile,gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur programından daha çok verim 
alabilmesi için gezilecek yerlerin güzergahında ve saatlerinde değişiklik yapabilir.

Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergahta ve tur programda 
değişiklik yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.

Turu satın alan misafirler kendileri ve refakatçileri adına bunu kabul etmiş sayılırlar.
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